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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

an.anulus 

C-krční 

C2-druhý krční páteřní segment 
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DKK-dolní končetiny 

DNS-Dynamická neuromuskulární stabilizace 

L-bederní 

L1-první lumbální segment 

L2-druhý lumbální segment 

L3-třetí lumbální segment 

L4-čtvrtý lumbální segment 

L5-pátý lumbální segment 

LDK-levá dolní končetina 

lig.-ligamentum 

LS-lumbosakrální 

m.-musculus 

mm.-musculi 

MRI-magnetická rezonance 

n.-nervus, nerv 

ncl.-nucleus 

PDK-pravá dolní končetina 

rr.-rami 

S1-první sakrální segment 

S2-druhý sakrální segment 

SI-sakroiliakální kloub 

st. p.-stav po 

s.-strana 

sy-syndrom 

Th-hrudní 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce na téma: „Etiopatogeneze a možnosti konzervativní terapie            

u radikulárního syndromu dolních končetin“ se zabývá souborem příčin mechanismů vedoucím 

ke vzniku lumbálního kořenového syndromu, tedy bolestmi v oblasti bederní páteře vyzařující   

do dolních končetin doprovázené neurologickým deficitem. Metodika, která je v práci využita   

ke zpracování poznatků, je takzvaná rešerše. Součástí práce je kazuistika pacienta, obsahující 

anamnézu, komplexní vyšetření, popis terapie a opětovné kineziologické vyšetření analyzující 

výsledky zvolené terapie. 

Bakalářskou práci tvoří sedm hlavních částí. V první se zaměřuji na souhrn anatomických  

poznatků, zejména páteřních struktur a lumbosakrální nervové pleteně. Druhá část popisuje 

kineziologii pohybu bederní páteře a biomechanické vlastnosti meziobratlových plotének. Třetí 

část práce je možno považovat za jednu z nejdůležitějších. Jejím obsahem je souhrn možných 

příčin vzniku radikulárního syndromu, především se zaměřením na degenerativní změny 

meziobratlových plotének, strukturální změny spinálních segmentů a zánětlivá onemocnění 

páteře. Z menší části se pozornost zaměřuje na problematiku nádorového bujení, cévní 

malformace a osové deformity páteře. Čtvrtá část práce obsahuje popis klinických projevů          

u jednotlivých kořenových syndromů vyzařujících do dolních končetin. Pátý oddíl práce je 

orientován na diagnostiku a diferenciální diagnostiku. Popis vyšetřovacích metod pomocných    

k určení jednotlivých kořenových syndromů. Diferenciální diagnostika, která je v této kapitole 

obsažena, má za úkol rozlišit příčinu bolestí, které mohou věrně imitovat kořenové syndromy. 

Šestá, tedy předposlední z hlavních tematických částí této bakalářské práce, se soustředí            

na možnosti konzervativní terapie využívané při léčbě radikulárních syndromů dolních končetin. 

Kapitola se věnuje přístupu Robina McKenzieho, Dynamické neuromuskulární stabilizaci 

profesora Koláře, manuální terapii, „Core stabilization“ a SM systému MUDr. Smíška. Poslední 

část pak obsahuje popis konkrétní kazuistiky pacientky s diagnostikovaným kořenovým 

syndromem. Tento popis má za úkol ukázat využití metod, popsaných v této bakalářské práci, 

v praxi. 
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2 CÍL 

Práce si klade za cíl shrnout etiopatogenetické zapříčinění radikulárního syndromu 

dolních končetin, uvést možnosti konzervativní terapie a zhodnotit její úspěšnost. Cílem práce je 

vytvoření systematického přehledu k uvedené problematice, včetně anatomických, 

kineziologických a zejména etiopatogenetických poznatků. Dále popsat klinické obrazy 

kořenových syndromů dolních končetin jejich diagnostiku a diferenciální diagnostika a 

především navrhnout možnosti konzervativní terapie využívané při léčbě lumbálních 

radikulopatií a na kazuistice pacienta přiblížit zjištěné poznatky. 
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3 PŘEHLED POZNATKŮ 

3.1 Anatomický základ 

Páteř (columna vertebralis) je kostěná osa trupu obratlovců. „Páteř tvoří jednotlivé 

obratle (vertbrae), které jsou navzájem pevně, avšak pohyblivě spojeny,“ dle Čiháka, 2011         

s. 103. Každý obratel se skládá z těla (corpus vertebrae), oblouku (arcus vertebrae) a výběžků 

(processus). V každém úseku páteře jsou obratle jinak velké a odlišují se charakteristickými 

znaky. Lebka (cranium) nasedá na páteř kraniálně, pánev (pelvis) je připevněna kaudálně a spolu 

tvoří axiální skelet trupu (Druga & Grim, 2001). 

Páteř, jako celek, složí k ochraně míchy a z ní vystupujících nervových kořenů, které ji 

opouštějí meziobratlovými otvory (foramina intervertebralia) (Druga et al., 2001). Mícha 

(medulla spinalis) a nervové kořeny (radices nervi) jsou uloženy v páteřním kanále (canalis 

vertebralis), který poskytuje flexibilní a zároveň pevný kryt (Obrázek 1). Ovšem tato ochrana 

není vždy dokonalá, proto dochází k případům porušení míchy nebo nervových kořenů přímo 

touto ochranou složkou (Kapandji, 1979). Inervace a vaskularizace bederního sektoru souvisí 

s dolními končetinami, proto jsou obtíže v bederní oblasti často doprovázeny iradiací bolesti       

a následnou možnou změnou funkce dolních končetin (Dylevský, 2009). 

 

Obrázek 1-bederní obratel s míchou a vystupujícími nervovými kořeny (N.R.) (Kapandji, 1979 s. 121) 

 

3.1.1 Anatomie bederní páteře 

Díky tvaru a mohutnosti obratlových těl, oblouků a kloubních výběžku lumbálních 

obratlů má bederní páteř pohybovou i nosnou funkci. Rozeznáváme pět lumbálních obratlů,    

L1-L5 (Rychlíková, 2004). Tělo bederního obratle je vysoké, vyšší vpředu než vzadu, terminální 

plochy jsou ledvinovitého tvar. Přechod L5 v sacrum tvoří ventrálně charakteristické zakřivení 
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předhůří (promontorium). Arcus vertebrae lumbálních obratlů je mohutný, obemyká 

trojúhelníkovité foramen vertebrale (Čihák, 2011). Foramina vertebralia obratlů spolu               

za podpory vazů a meziobratlových destiček tvoří páteřní kanál. Canalis vertebralis obsahuje 

míchu, míšní kořeny, ochranné obaly nervové soustavy a samozřejmě cévy. Meziobratlové 

otvory (foramina intervertebralia) leží vždy mezi dvěma sousedními obratli. Ohraničuje je 

incisura vertebralis obratlových oblouků shora a zdola, ventrálně meziobratlová destička (discus 

intervertebrals) a dorsálně kloubní výběžky (processus articulares) párových obratlů. Foramen 

intervertebrale je otvor, kterým vystupují míšní nervy (nervi spinalis) z míšního kanálu             

do periferie (Druga et al., 2001) (Obrázek 2). Výběžky trnové bederních obratlů (processi 

spinosi) vypadají jako stranově oploštěné čtverhranné destičky. Processi costales, u lumbálních 

obratlů zastupující processi transversi, jsou rudimenty žebra. Kloubní výběžky (processi 

articulares) s kloubními ploškami (facies articulares) jsou postaveny vertikálně (Čihák, 2011). 

 

Obrázek 2- N.R. - nervový kořen vystupující z foramen intervertebrale (Kapandji, 1979 s.121) 

 

Spojení na páteři je uskutečněno trojím způsobem: 

1. Meziobratlové klouby (articulationes columnae vertebralis) spojující párové kloubní 

 výběžky.  

2. Vazivová spojení páteře, k nimž patří dlouhé a krátké vazy páteře. K dlouhým vazům  

páteře řadíme přední podélný vaz (ligamentum longitudinale anterius), který lne k obratlovým 

tělům a spojuje je po ventrální straně páteře. Zadní podélný vaz (ligamentum longitudinale 

posterius), přiléhá pevněji k meziobratlovým destičkám a spojuje obratlová těla po dorsální 

straně. Ligamenta flava patří mezi krátké vazy, jsou tvořena elastickým vazivem a spojují 

oblouky obratlů. Mezi krátké vazy dále řadíme ligamenta intertransversaria, které spojují příčné 

výběžky a ligamenta interspinalia spojující trnové výběžky obratlů (Čihák, 2011). 

3. Meziobratlové destičky (disci intervertebrales) mají eliptický tvar a spojují terminální 
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 plochy obratlových těl. Destičky představují čtvrtinu délky páteře, první je umístěna mezi       

C2-C3, poslední mezi L5 a kostí křížovou. Ploténka je tvořena vazivovou chrupavkou, avšak      

u okrajů obratlů je chrupavka hyalinní. Discus intervertebralis se skládá ze dvou složek, 

vazivového prstence anulus fibrosus a centrálně uloženého nucleus pulposus. Hranice mezi 

ploténkou a obratlovým tělem tvoří krycí destičky (Kasík, 2002). 

Anulus fibrosus je v bederní páteři uspořádán do koncentrických lamel kolagenních 

fibril. Směr fibril v lamelách se kříží. Tato struktura vláken a lamel zajišťuje zvýšenou pevnost 

(Druga, 2001). Architektura lamel je diferenciovaná. Jak udává Dylevský (2009, s. 79):  

„Centrální lamely mají větší stoupavost průběhu kolagenních vláken než lamely periferní.“ 

Centrálně uložené lamely obsahují spíše koleagenní vlákna I. typu, na rozdíl od periferních, kde 

je více kolagenu typu II. (Dylevský, 2009). Nucleus pulposus je kulovitá až válcovitá tekutá 

nestlačitelná hmota tvořící střed disku. Základ hmoty tvoří proteoglykany, kolagen a voda. Podílí 

se na rozložení zátěže v meziobratlové ploténce (Kasík, 2002). 

 

3.1.2 Míšní kořen 

Míšní kořen je proximální část spinálního nervu, která odstupuje z míchy. Během růstu 

jedince se kaudální část míchy posouvá kraniálně a v dospělém věku dosahuje k prvnímu,         

až k druhému bedernímu obratli. Tím pádem se prodlužují míšní kořeny v bederní a sakrální 

části páteře. Podle lokalizace a funkce jsou míšní kořeny rozděleny na ventrální (motorický) 

kořen a dorsální (sensitivní) kořen (Kasík, 2002). Motorická nervová vlákna odstupují 

z motoneuronů předních rohů míšních a vedou eferentní signály z CNS na periferii. Naproti 

tomu dorsální větev vede aferentně informace z periferních částí nervového zakončení              

do zadních rohů míšních (Čihák; Grim, 2004). Součástí senzitivního míšního kořene je ganglion 

spinale, který obsahuje nahromaděná těla senzitivních neuronů. Spinální ganglion může ležet 

v páteřním kanálu, ve foramen intervertebrale, nebo zevně od páteře. Ganglion je krytý 

pouzdrem, bohatě prokrvený a při kompresi může být velice citlivý. Spinální ganglion je tím 

větší, čím kaudálněji ke kořeni S1 leží, od segmentu S2 se jeho velikost opět zmenšuje.             

Po průchodu přes foramen intervertebrale se míšní kořen rozděluje na silnější ramus anterion 

(ventralis) a slabší  ramus posterior (dorsalis) (Kasík, 2002). 

Na rozdíl od periferních nervů mají nervové kořeny méně kolagenu, jiné složení 

epineuria a perineuria. Nervové kořeny probíhají přes foramen intervertebrale v kořenových 

pochvách, které jsou součástí dury mater, ta je bohatě inervovaná, především ventrálně. 
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Kořenové pochvy jsou variabilně připevněné k okolním strukturám. Pevnější spojení znamená 

větší možnost dráždění a komprese (Kasík, 2002). 

 

3.1.3 Plexus Lumbosacralis 

Plexus lumbosacralis je nervová pleteň složená z lumbálních a sakrálních míšních nervů 

vystupujících z intervertebrálních a sakrálních foramin páteře. Je formován z ventrálních větví 

(rr. ventrales) míšních nervů.  

Plexus lumbalis vytvářejí primárně vlákna odstupující ze segmentů L1-L3 a přídatná 

vlákna z Th12 a L4. Největší nervová pleteň lidského těla je plexus sacralis, který odstupuje     

ze segmentů L4-S4 (Kasík, 2002). Pro problematiku kořenových syndromů dolních končetin     

jsou v práci zmíněné nervy, které souvisí s tématem. Budu se věnovat nervům: n. femoralis,                

n. cutaneus femoris lateralis a medials, n. obturatorius, n. gluteus superior a inferior,                   

n. ischiadicus, n. tibialis, n. plantaris lateralis a medialis a n. fibularis. 

  

 N. femoralis 

Tento nerv je jednou z hlavních větví plexus lumbalis. Je zásobován z nervových kořenů 

L2-L4. Motoricky zásobuje m. iliopsoas, který flektuje dolní končetinu v kyčelním 

kloubu, ventrálně naklání pánev a napomáhá vzpřimování do sedu. Další motoricky 

inervované svaly jsou m. sartorius, m. pectineus a m. quadriceps femoris (Pfeiffer, 2007). 

M. sartorius má funkci zevního rotátoru kyčle a dopomáhá k její flexi. M. pectineus je 

adduktorem, flexorem a zevním rotátorem kyčelního kloubu. M. quadriceps femoris je 

složený sval, zahrnuje čtyři hlavy. Jeho hlavní funkcí je extenze v kolenním kloubu, je 

posturálním svalem, který je využíván při chůzi a vzpřimování ze sedu. Kromě hlavní 

funkce je také pomocným flexorem kyčle (Čihák, 2004). Senzitivní vlákna z n. femoris 

utváří n. saphenus, který senzitivně inervuje mediální část bérce až k palci (Pfeiffer, 

2007). 

 

 N. cutaneus femoris lateralis et medialis 

N. cutaneus femoris lateralis je senzitivní nerv zásobován kořeny L2-L3, který inervuje 

laterální stranu stehna. N. cutaneus femoris medialis je senzitivním nervem z vláken       

n. obturatoriu L2-L4 o kterém se zmíním vzápětí. Senzitivně inervuje mediální plochu 

stehna, až ke kolennímu kloubu (Pfeiffer, 2007). 
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 N. obturatorius 

Jak jsem již zmínila, n. obturatorius je zásobován ze segmentů L2-L4. Tento nerv 

zásobuje motoricky především adduktory kyčelního kloubu m. adductor magnus,           

m. adductor longus, m. adductor brevis, m. pectineus a m. gracils, který je současně         

i flexorem kolene. Mimo adduktory se inervace z n. obturatoriu vztahuje ještě na zevní 

rotátor m. obturatorius externus (Pfeiffer, 2007). 

 

 N. gluteus superior 

Zásobení nervu vychází ze segmentů L4-L5. N. gluteus superior inervuje m. gluteus 

medius a minimus (Pfeiffer, 2007). M. gluteus medius je stabilizátorem kyčle a při chůzi 

udržuje rovnováhu těla. Jeho funkce je vnitřní rotace, abdukce a zevní rotace kyčelního 

kloubu. Funkce m. gluteus minimus je obdobná s výraznější vnitřní rotací (Čihák, 2011). 

 

 N. gluteus inferior 

Kořenová vlákna ze segmentů L5-S1 motoricky inervují přes n. gluteus inferior extenzor 

a zevní rotátor m. gluteus maximus. Tento sval hraje důležitou roli také při vzpřímeném 

stoji, vstávání ze sedu a chůzi po schodech. Senzitivní vlákna n. gluteus superior tvoří     

n. cutaneus femoris posterior, inervující zadní stranu stehen a kůži oblasti hýždí (Pfeiffer, 

2007). 

 

 N. ischiadicus 

Tento nejmohutnější nerv nejen lumbosakrálního plexu, ale celého těla vzniká ze všech 

větví sakrálního plexu a je zásoben z kořenů L5-S1. Nerv prochází foramen 

infrapiriforme a následně přes m. piriforme. Všechny flexory kolenního kloubu                

a pomocné extensory zásobuje n. ischiadicus. Jedná se o m. biceps femoris,                    

m. semitendinosus, m. semimembranosus (Pfeiffer, 2007). 

 

 N. tibialis 

N. tibialis je větví nervu ischiadicu. Zadní skupina svalů bérce je motoricky zásobena      

z  n. tibialis. Jde o m. triceps surae, jeho funkcí je plantární flexe nohy a pomocná flexe 

kolene. M. popliteus, provádějící vnitřní rotaci bérce a flexi kolenního kloubu. M. tibials 

posterior flektuje nohu plantárně. M. flexor digitorum longus je flexorem prstů a nohy. 

Hraje důležitou roli při odvíjení nohy při chůzi, upevňuje prsty k podložce. Posledním 
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svalem ze skupiny zásobované n. tibialis je m. flexor hallucis longus, který flektuje palec 

a taktéž tiskne palec k podložce při odvíjení planty (Čihák, 2011). 

 

 N. plantaris medialis et lateralis 

Větve n. tibalis, které se diferencují v oblasti vnitřního kotníku. Laterální nerv zásobuje 

mm. interossei plantares i dorsales, hlavní funkcí je abdukce prstů nohy.                     

Mm. lumbricales mají dvojitou inervaci, 2. až 4. je zásobován z n. plantaris medialis                

a 1. lumbricales spadá pod laterální větev (Pfeiffer, 2007). 

 

 N. fibularis 

N. fibularis, neboli n. peroneus, vychází z nervových kořenů L5-S2. Vzniká spolu         

s n. tibials při rozdvojení n. ischiadcus v podkolení jamce. Průchod nervu je 

laterodistálně od caput fibulae, kde se z něj stává povrchová a hluboká větev, které 

pokračují distálním směrem až k prstům nohy. N. fibularis superficialis zásobuje laterální 

skupinu svalů bérce m. fibularis longus et brevis, pronátory planty. Druhý z peroneálních 

nervů je n. fibularis profundus, který inervuje skupinu přední. Obecně do této skupiny 

patří svaly s funkcí dorzální flexe. Extenzi (dorzální flexi) planty provádí m. tibialis 

anterior, m. extensor digitorum longus, na rozdíl od m. extensor hallucis longus, která je 

flexorem palce. Senzitivní zásobení z n. peroneus superficalis je zevní strana bérce           

a dorzum nohy, n. peroneus profundus senzitivně inervuje trojúhelníkovou část             

nad palcem a ukazovákem nohy (Pfeiffer, 2007). 

 

3.2 Kineziologie bederní páteře 

 

3.2.1 Vlastnosti a biomechanika meziobratlové ploténky 

Disci intervertebrales se považují za osmoticky aktivní hydrodynamické tlumiče. Spolu 

s okolním vazivem, obratlovými těly a cévami páteře utvářejí osmotický komplex, kde se při 

různém axiálním zatížení vyměňuje voda spolu s dalšími látkami v ní rozpustnými.   Poměr 

propustnosti je odlišný v samotné destičce a v hyalinní chrupavce přiléhající k obratlovým tělům 

a okolnímu vazivu. Látková výměna a správná hydratace je velmi důležitá pro biosyntézu 

kolagenu a mukopolysacharidů, z toho důvodu má dysfunkce osmotického komplexu neblahý 

vliv na pružnost a na produkci kolagenu (Dylevský, 2009). 
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Podle Kapandjiho, (1974) se u biomechaniky vlastního disku dá hovořit o dvou funkčních 

systémech. Jedná se o „the preloaded state“, stádium předpětí a „the self-stabilisation“, vlastní 

zastabilizování. Při axiální kompresi se zatížení nerovnoměrně rozloží do komponent disku. 

Nucleus pulposus nese 75% zátěže a anulus fibrosus zbývajících 25 %. Čím blíže křížové kosti, 

tím je disk výrazněji zatížen. Tlak v ploténce ovlivňuje kromě absorpce vody také zátěž a poloha 

trupu. Při zvedání břemene tlak narůstá rovnoměrně, je-li páteř ve vzpřímené pozici. Flexe trupu 

velmi výrazně mění rozložení sil v disku, při elevaci břemen s flektovanou páteří rychle narůstá 

tlak a blíží se „bodu zlomu“. Bod zlomu Kapandji popisuje jako hranici, při jejímž překročení 

dochází k patofyziologickým a funkčním změnám na meziobratlovém disku. Při nasávání vody 

disk narůstá „bobtná“ v rámci svého neroztažitelného pouzdra a to se blíží stadiu předpětí. Toto 

stadium se dá chápat jako předpřipravení disku na zátěž či pohyb v segmentech páteře. V tomto 

zareaguje ncl. pulposus vyvinutím vnitřního tlaku. Tlak zapůsobí směrem tak, aby došlo            

ke zkrácení protaženého vlákna.  

Anulus fibrosus a nucleus pulposus tvoří funkční pár a jeho účinnost závisí na integritě 

každého z komponentů. V případě porušení vnitřního tlaku v nucleu nebo při narušení struktury 

anulu funkční pár náhle ztrácí svoji efektivitu (Kapandji, 1974). 

 

3.2.2 Pohyblivost bederní páteře 

Rozsah pohybu páteře je ovlivněn mnoho faktory, je to kinetická a aktivně fixační 

komponenta (a. intervertebrales, ligamenta páteře) a kinematická jednotka (svaly axiálního 

systému). U kinetické složky je to zejména postavení kloubních výběžků a tvar obratle, který 

přímo ovlivňuje rozsah. Do kinematické složky se zařazuje hluboké a povrchové zádové svalstvo 

(Dylevský, 2009). Podle Koláře et al. (2009 s. 129): „Pohyblivost páteře v presakrální části je 

dána součtem pohyblivostí mezi jednotlivými obratli“. Rozsah pohybu je, krom již zmiňovaných 

komponent, závislý také na výšce meziobratlových plotének (Kolář et al., 2009). Disci 

intervertebrales jsou v bederní oblasti nejširší, od L1 se začínají zvyšovat až k obratli L5. Toto 

udává, že největší pohyblivost bude v sektoru L4-L5 (Lewit, 2003). 

Flexe bederní části začíná nakloněním a anteriorním posunem kraniálního obratle vůči 

kaudálnímu, zároveň dochází ke stlačení ventrální části ploténky, posun ncl. pulposus dorzálně   

a napnutí dorsálních vláken an. fibrosus. Ve stejný moment se pohybuje facies articularis 

superior, a tím se zvětšuje oblouk mezi trnovými výběžky. Pohyb je zakončen maximálním 

protažením ligament dorsální části (Obrázek 3) (Kapandji, 1974). Dle Koláře et al., (2009) 

dosahuje anteflexe bederní páteře rozsahu 55° až 60°. 
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Obrázek 3-postavení obratlů a měkkých struktur při flexi (Kapandji, 1979 s. 81) 

 

Během extenze se tělo horního obratle naklání a pohybuje posteriorně. Kloubní výběžky 

se dostávají do blokované pozice a trnové na sebe vzájemně narazí. Proto retroflexi zakončují 

kostní struktury. Při extenzi se meziobratlový disk chová zcela opačně než při anteflexi 

(Obrázek4) (Kapandji, 1974). Celkový rozsah pohybu v lumbální páteři je 30° až 35° (Kolář      

et al., 2009). 

 

Obrázek 4- postavení obratlů a měkkých struktur při extenzi (Kapandji, 1979 s. 81) 

 

Lateroflexe je ipsilaterální naklonění obratlů, při němž se ncl. pulposus pohybuje 

kontralaterálně proti náklonu. Dochází k relaxaci ligament na straně flexe a k protažení struktur 

na straně druhé (Kapandji, 1974). Při lateroflexi v bederní páteři obratle nerotují, ale trnové 

výběžky se stranově vychylují do konkavity flektované strany.  Dochází k pohybu mezi            

20° až 30° (Kolář et al., 2009). 

Rotace je v lumbálním úseku minimální, to je zapříčiněno postavením kloubních plošek 

bederních obratlů. Facies articulares nejsou ploché, ale transverzálně konkávní a vertikálně 

sklopené (Kapandji, 1974). Při rotaci páteře se zmiňuje dvojí možnost otáčení. Osa otáčení stojí 
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buďto vpředu na obratlových tělech nebo vzadu v oblasti, kde se nacházejí trny. Rozsah pohybu 

je jen do 5° (Kolář et al., 2009). 

 

3.3 Etiopatogeneze radikulárního syndromu 

Etiopatogeneze kořenového dráždění má rozsáhlou škálu možností. Nejčastěji                

se s radikulárním syndromem pojí degenerace, protruze až herniace meziobratlové ploténky. 

Také degenerativní změny kostních struktur, spondylolistéza, a stenóza páteřního kanálu mohou 

způsobit kompresi nervového kořene, a tím vyvolat dráždění. V neposlední řadě může být 

radikulopatie  důsledkem nádorového bujení v okolí odstupu nervu (Lewit, 2003). 

 

3.3.1 Postižení meziobratlové ploténky 

Jak už jsem zmínila, nejčastěji je kořenové dráždění vyvoláno postižením 

intervertebrálního disku. V této kapitole popíši varianty degenerace a tím ovlivněný 

mechanismus vzniku komprese kořene nervu. 

Stárnoucí meziobratlová ploténka obvykle vykazuje jisté změny od mladé a zdravé 

ploténky. Hranice mezi fyziologickým stárnutím a degenerací se většinou podstatně liší. 

Degenerace je popisována jako zrychlené stárnutí včetně strukturálního selhání. Předpokládá se, 

že degenerativní onemocnění disku je příčinou mechanické nebo axiální bolesti zad, která je 

dána ztrátou integrity spinálních struktur. Degenerace ploténky se strukturálním poškozením 

silně koreluje s diskogenními bolestmi páteře mnohem více než běžné opotřebování ploténky 

související s věkem. V případě ztráty vody se ploténka sesedá a obratlová těla se přibližují. Jejich 

pohyb nemusí být vždy jen kaudální, ale také dorsální či ventrální. Tím může dojít s posunu      

či dráždění nervového kořene a vyvolání radikulární bolesti (Galbusera, Rijsbergen, M. Huyghe, 

Brayda-Bruno & Wilke, 2012). 

Dle Kapandjiho, (1974) začíná degenerace anulus fibrosus po 25 letech života, vzniká 

narušení struktury a trhlinky vláken an. fibrosus. Při axiálním zatížení ncl. pulposus proniká 

takto narušenými vlákny a rozlévá se buď koncentricky, nebo častěji paprsčitě do oslabených 

míst (Obrázek 5). Nejčastěji se vyskytují posteriorní nebo posteriorně laterální výhřezy, naproti 

tomu nejvzácněji viděný je anteriorní výhřez. Při poničení disku část substnce z ncl. pulposus 

proudí anteriorně, větší část však posteriorně a může dosáhnout až na dorsální okraj                    

k lig. longitudinale posterior (Obrázek 6A). Terapií je možné progres zpomalit či zastavit, ale 

často dochází k průniku substance přes ligamentum a narušení prostoru páteřního kanálu, kde   

se může fragment volně pohybovat (Obrázek 6B). V případě zachování integrity                      
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lig. longitudinale posterior a uzavření an. fibrosus se výhřez nemůže již vrátit zpět a zůstává 

umístěn mezi lgamentem a fibrózní částí disku (Obrázek 6C). V poslední variantě se substance 

přelévá kraniálně či kaudálně na ventrální straně ligamenta (Obrázek 6D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhřez meziobratlové ploténky často vzniká ve třech fázích pohybu současně                 

se zvedáním břemene jako důsledek degenerace nebo časté mikrotraumatizace disku. Během 

první fáze je flektován trup, disk se oploští anteriorně a rozevírá se posteriorně, jak jsem již 

zmínila v kapitole 2.2.2 Pohyblivost bederní páteře. V druhé fázi dochází k zvedání břemene, při 

které se axiální tlak prudce zvýší a tím se část ncl. pulposus v místě oslabení rychle přesouvá 

skrz an. fibrosus až k dorsálnímu okraji. Při zpětném vzpřimování během třetí fáze je část 

substance uzamčena a oddělena, vyvinutým tlakem vertebrální plošiny, v zadní části                   

u lig. longitudinale posterior a vzniká výhřez. To způsobuje akutní bolest zad okolo segmentu 

s doprovodnou radikulární symptomatologií, která může spontánně odeznít. Při opakovaném 

zatěžování se protruze disku zvětšuje směrem do páteřního kanálu, což působí neustálým tlakem 

na nervové kořeny. Ve skutečnosti výhřez bývá nejčastěji posteriolaterální, kde je ligamentum 

slabší a pro vyhřeznutí fragmentu stačí menší síla (Obrázek 7). Dojde k útlaku, porušení kořene 

ve foramen intervertebrale, zvýšení bolesti, snížení šlachových reflexů a motorického zásobení 

svalů v určitých míšních segmentech (Kapandji, 1974). 

Obrázek 6-protruze meziobratlového disku (Kapandji, 1979 s. 123) 

Obrázek 5-paprsčité rozlití ncl. pulposus (Kapandji, 1979 s. 123) 
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3.3.2 Spondylolistéza 

Spondylolistéza může být jednou z příčin radikulární bolesti a symptomů spojených 

s útlakem nervového kořene. Jedná se o ventrální posun kraniálního obratlového těla vůči 

kaudálnímu. Tato patologie je popsána mnoho klasifikačními schématy. Já se ve své práci 

zaměřím na klasifikaci podle Marchettiho a Bartolozziho z roku 1997, která je v současnosti 

často využívána pro kategorizaci typu olistézy. Podle již zmíněné klasifikace mluvíme                

o vývojových a získaných spondylolistézách (Suchomel, Krbec & Barsa, 2007). 

Skupina vývojových oliostéz se dále dělí na nízko dysplastické a vysoko dysplastické.  

Při diagnostice se zaměřuje pozornost na tzv. „Hook“, což je spojení isthmus-lamina-kloubní 

výběžky olistetického obratle. Při poškození tohoto komplexu dochází k elongaci nebo přerušení 

isthmu a následně ke skluzu těla obratle vůči druhému. Tvar promontoria, kraniální plochy sacra 

a nastavení kloubních výběžků křížové kosti může také přispívat k progresi posunu. Nízko 

dysplastická oliostéza má zachovanou paralelitu krycích ploch a není zde přítomna kyfóza 

segmentu. Naproti tomu olistéza vysoce dysplastického typu je charakteristická progresí skluzu 

nad 50 %, segmentální kyfózou a konkavitou krycí plochy kaudálního obratlového těla 

(Suchomel et al.,2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7-herniace disku s útlakem nervového kořene (Kapandji, 1979 s.125) 

Obrázek 8-posun obratlového těla L5 (Marsland et al., 2008 s. 167) 
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Získané spondylolistézy se dále rozčleňují na čtyři podtypy. Traumatický typ je, jak 

název napovídá, spojen s akutním traumatem páteře nebo s tzv. „stress fracture“ únavovou 

zlomeninou. Ta vzniká častým přetěžováním a repetitivními pohyby v segmentu páteře, a tím 

dochází k traumatizaci a skluzu na základě přerušení isthmu, spondylolýzy. Je to jedna z často  

se vyskytujících oliostéz s nejčastějším umístěním v lumbosakrálním přechodu L5-S1. Dalšími 

podtypy jsou postchirurgická, patologická a degenerativní olistéza. Etiologie degenerativní 

olistézy je odlišná a může být označována jako pseudospondylolistéza. Vyskytuje se typicky 

v segmentu L4-L5, kde dochází k spondylartróze, tvorbě osteofytů a nastavení intervertebrálních 

kloubů sagitálněji. Tím dochází k posunu obratle i s obratlovým obloukem a může dojít až        

ke kompresi míšního kanálu (Suchomelet al., 2007). 

 

3.3.3 Degenerativní a strukturální změny páteře 

 

 Spinální stenóza 

Lumbální páteřní stenóza je zúžení páteřního kanálu, laterálních recesů a neuroforamin 

(foramen intervertebrales). V důsledku stenózy ubývá prostor pro míchu nebo nervové kořeny. 

Asi 20 % z případů je způsobeno nebo se zhoršuje vrozenými příčinami. Více častá bederní 

stenóza je výsledkem degenerativních změn. Degenerativní proces začíná dehydratací destičky   

a kolapsem meziobratlového prostoru, tím začíná sled dějů, který vede k zúžení páteřního 

kanálu. Současně se zúžením meziobratlového prostoru ztrácí destička rozsah reakce na otřesy   

a zátěž. To je důvod proč se napětí přenáší více na facetové klouby a dochází k urychlení 

degenerace kloubní chrupavky a tvorbě osteofytů. Následkem těchto změn se vyvíjí nervová 

komprese, která se klinicky může projevovat variabilní bolestí zad a dolních končetin, zhoršením 

chůze a dalším neurologickým deficitem např. necitlivostí a slabostí (Issack, Cunningham, 

Pumberger, Hughes & Cammisa, 2012). 

Za nejčastěji se vyskytující projev u spinální stenózy se dá považovat neurogenní 

klaudikace, která se vyznačuje dlouhodobými bolestmi bederní páteře a slabostí končetin 

závislou na stoj nebo chůzi. Při anteflexi trupu by obtíže měly vymizet po 5-20 minutách (Kasík, 

2002). Dle práce z roku 1985 podle Halla a kol. se z 68 pacientů s lumbální spinální stenózou 

vyskytovala neurogenní klaudikace u 94 %, u 93 % primární bolest, 63 % uvádělo zhoršené čití  

a 43 % slabost končetin. Radikulární symptomatologie bývá u pacientů se stenózou laterálních 

recesů nebo meziobratlových otvorů (Issack et al, 2012). Laterální spinální stenózou 
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s kořenovým drážděním bývá nejčastěji zasažen kanál L5-S1. Bolesti nejsou závislé na 

nitrobřišním tlaku a přetrvávají při jeho změnách (Kasík, 2002). 

 

 Facetový syndrom 

Syndrom se vyznačuje patologickou změnou facetového kloubu a následně okolních 

měkkých tkání. Vyznačuje se klidovou bolestí s omezenou extenzí, při pohybu se bolest 

zmírňuje nebo zcela vymizí. K diagnostice se využívá lokálního anestetika, po podání do kloubu 

bolesti ustupují (Kasík, 2002).  

 

 Skolióza 

Skolióza je deformitou páteře ve frontální rovině a rotována v transversální rovině.       

Při rozvoji skoliózy dochází k deformitě obratlů do klínovitého tvaru, kdy strana obratle            

na konvexu skoliotického zakřivení je vyšší než druhá na konkávní křivce. Nejvýraznější 

klínovitá deformita je v místě vrcholu skoliózy, naopak vzdálenější obratle jsou spíše rotovány    

a torzně stočeny (Kolář et al., 2009).  

Dle článku „Degenerative scoliosis: A Review“ z roku 2011 publikovaného časopisem 

HSS Journal, který se zaměřuje na lumbální degenerativní skoliózu, se uvádí důsledek skoliózy   

a korelace s radikulopatií dolních končetin. Bolestivost zádového svalstva může být výsledkem 

trigger pointů umístěných v oblasti lopaty kyčelní a kosti křížové nebo rozptýlených v okolí 

páteře. Bolest zad je může pojit s radikulární bolestí dolních končetin a/nebo s neurogenní 

klaudikací, kterou jsem již zmínila u spinální stenózy. Nervové kořeny jsou dynamicky 

protahovány v závislosti na trakční síle konvexního zakřivení a utlačovány stlačením                   

a následným zúžením meziobratlových foramin na straně konkávní, což vede k radikulární 

bolesti. V kombinaci se spinální a foraminální stenózou a/nebo trakční silou, může být 

výsledkem oslabující bolest dolních končetin při stoji či chůzi. Při takovéto deformitě jako je 

skolióza může snadněji dojít k výhřezu ploténky a následné kompresi nervového kořene 

(Kotwal, Pumberger, Hughes & Girardi, 2011). 

 

3.3.4 Revmatická onemocnění páteře 

 Revmatoidní artritida  

Revmatoidní artritida je nejčastěji vyskytující se forma zánětlivých artritid, která mnohdy 

postihuje krom periferních kloubů i páteř. Artritida způsobuje bolestivost, nestabilitu kloubů 

páteře a může být doprovázena neurologickým defektem. Neurologické příznaky se vyskytují     
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u 7 % až 34 % pacientů s revmatoidní artritidou axiálního skeletu. Onemocnění je spíše 

doménou krční páteře, a to ve více než v 71 %  (Skinner, 2006). 

 

 Ankylozující spondylitida a ostatní seronegativní artiritidy 

Ve většině případů se jedná o ankylozující spondylitidu, což je zánětlivé onemocnění 

postihující páteř a sakroiliakální skloubení. Dochází při ní k postupné progresivní fibrotizaci a 

ankylóze SI skloubení a meziobratlových kloubů. Prevalence onemocnění je 0,5 % - 1 % 

postižených na 1000 lidí. Muži se potýkají s nemocí častěji než ženy (Skinner, 2006). 

Spondylitida se většinou objevuje v mladé dospělosti, ve třetí dekádě života. Diagnostika          

ve starším věku než 45 let je velmi zřídka. Zprvu se onemocnění prezentuje ranní ztuhlostí, 

bolestmi v bedrech, symptomy se zmírňují při pohybu a po rozcvičení. Lordóza bederní             

se oplošťuje a kyfotizuje, také v hrudní páteři se rozvíjí hyperkyfóza. Při progresi se projevuje 

rigidita hrudníku, která narušuje dynamiku dýchání (Marsland & Coote, 2008). Typicky se při 

Bechtěrevově chorobě objevuje plná ankylóza páteře, na rentgenovém snímku vypadající jako 

tzv. „bambusová tyč.” Pomocí zobrazovacích metod můžeme vidět srůst SI skloubení, osifikaci 

annulus fibrosus, díky které dojde k propojení ligamentum longitudinale anterius                          

a intervertebrálního disku a následně již zmiňovaný fenomén bambusové tyče. Jedním z pojítek 

onemocnění je výskyt antigenu HLA-B27, který je pozitivní u 96 % případů, avšak není 

podmínkou pro rozvoj Bechtěrevovy choroby (Clarke, 2010). 

 

3.3.5 Ostatní zánětlivá onemocnění 

 Spondylodiscitida a osteomyelitida 

Spondylodiscitida a osteomyelitida je zřídka se vyskytující zánětlivé onemocnění 

spinálních struktur. Spondylodiscitida je zánět meziobratlového prostoru a osteomyelitida 

napadá obratlová těla. Klinicky se tyto zánětlivé procesy projevují zvýšenou tělesnou teplotou a 

neúprosnou bolestí v zádech. Palpační bolestivost, omezená pohyblivost a neurologické 

abnormality jsou také možným obrazem spondylodiscitidy a osteomyelitidy (Clarke, 2010). 

 

3.3.6 Nádorová patogeneze 

Nádorová onemocnění mohou být také jednou z příčin radikulopatie. Příznačná je 

především bolest, která je lokalizována v okolí páteře nebo zasahuje do končetin. Typická bolest 

způsobená nádorem je nezávislá na fyzické zátěži, na rozdíl od té vyvolané degenerativními 

příčinami, a bývá výraznější v noci. Neurologické a vertebrogenní projevy jsou závislé                 
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na segmentálním umístění nádorového bujení. Tumor může zasahovat do jedné struktury páteře, 

ale může také prorůstat skrz tkáně. Nejčastěji můžeme kořenový syndrom pozorovat                    

u intradurálních extramedulárních tumorů, které bývají benigní. Jsou to ve více než v 80 % 

nádory kořenových pochev a meningeomy (Kasík, 2002). 

Neurinomy postihují kořenové pochvy, nejhojněji lumbálních radixů (Kasík, 2002). 

Kořenový neurinom má často tvar přesýpacích hodin, může rozšiřovat meziobratlové otvory        

a následně kompresně působit na nervový kořen či míchu. Dlouhodobé bolesti v zádech 

s projekcí do končetin, následně s připojením paréz a poruchami mikce, defekace poukazují       

na neurinom kaudy. Často se vyskytuje již u mladistvých.  (Mumenthaler & Mattle, 2001). 

 

3.3.7 Další patogenetické způsobení radikulopatie  

 

 Arteriovenózní malformace 

Arteriovenózní malformace jsou nejčastějším typem cévních anomálií a obdobně jako 

ischemie cévního řečiště míchy mohou poškodit míchu a odstupující nervové kořeny. Dle 

Kasíka, (2002 s. 90): „Aneuryzmata, kavernomy, venózní angiomy a kapilární teleangiektázie se 

vyskytují vzácně, nebo jsou součástí rozsáhlých cévních anomálií.“ Občasně se vyskytuje 

kořenový syndrom způsobený primárně vlivem cévní malformace, který může být doprovázen 

bolestmi zad a sexuální dysfunkcí (Kasík, 2002). 

 

 Herpes zoster 

Herpes zoster je infekt vyvolaný virem varicella zoster. Klinicky se projevuje jednak 

obecnými příznaky jako je únava, bolest končetin a zvýšená tělesná teplota. Následně                 

se projevují neurogenní potíže, především na spinálních gangliích. Virus vyvolává kožní 

puchýřky, které jsou rozptýlené v odpovídajícím dermatomu. Také ostrá bolest kořenového typu 

dráždění se vyskytuje v určitém dermatomu. Herpes zoster často způsobí monoradikulární 

parézy. Od kořenového syndromu útlakové patogeneze se můžu odlišit poruchou sudomotoriky, 

která se v případě útlaku nevyskytuje (Mumenthaler et al., 2001). 

 

3.4 Klinický obraz 

Komprese nervového kořene se klinicky projevuje v příslušné oblasti zásobení                 

a dermatomu segmentu. Typicky se u radikulopatií setkáváme s příznaky jako je bolest, 



Bakalářská práce 

 

 

26 

 

parestezie, porucha čití, paréza a svalová atrofie, změna šlachových a okosticových reflexů, 

občasné fascikulace a vertebrální změny (Mumenthaler et al., 2001). 

Kořenová bolest se vyznačuje vyzařováním v příslušných dermatomech. Prevalence 

v populaci popisující bolesti zad s vystřelující bolestí, která sahá až pod koleno je                      

od 9,9 % do 25 %.  Pravděpodobně je právě lumbosakrální radikulární bolest považována         

za nejčastěji se vyskytující formu neuropatické bolesti (Van Boxem, 2010). Lewit, (2003 s. 50) 

ve své publikaci Manipulační léčba  říká: „Je nutné si uvědomit, že pouhá komprese nervu 

vyvolává parézy a anestezii, nikoli bolest.“ Jelikož se v kořenových pochvách a durálním vaku 

hojně vyskytují receptory bolesti a komprese nejdříve musí ovlivnit tyto struktury, je očividné, 

že kořenová bolest je výsledkem podráždění především těchto receptorů. Často dochází              

k progresi bolesti při kýchání, kašlání, smíchu nebo defekaci. Zmíněné situace mohou 

radikulární syndrom dokonce samy vyvolat. Radikulární se od pseudoradikulární bolesti, o které 

se blíže zmíním v části 2.5 Diferenciální diagnostika, liší tím, že zasahuje až k prstům končetin  

a může se objevit dysestezie (Lewit, 2003). Dysestezie, neboli abnormální senzitivní vjem, je 

nepřiměřená nepříjemná až bolestivá reakce na nebolestivý stimul, či samovolně vzniklá bolest 

(Kolář et al., 2009). 

Parézy a atrofie svalů odpovídají zásobení z dílčích nervových kořenů, které jsou u 

jednotlivých svalů uvedeny již v kapitole 2.1.3 Plexus lumbosarcalis. Pro každý kořen je vždy 

typické oslabení tzv. poznávacích svalů, které je velmi důležité při následné diagnostice 

postiženého segmentu kořenového syndromu (Mumenthaler et al., 2001). 

 

3.4.1 Syndrom L3, L4 

Dermatom L3 vede od trochanter major kosti stehenní přes extenzory kolenního kloubu 

k mediální straně stehna přes koleno.  Svalové oslabení je zřetelné zejména u m. quadriceps 

femoris, také patelární reflex je značně oslaben. Syndrom se může jevit jako obrna n. femoralis, 

ovšem v tomto případě není zasažen n. saphenus (Mumenthaler et al., 2001). 

Dermatom segmentu L4 se táhne od zevní části stehna přes patelu k anteriomediální 

straně bérce až po vnitřní kotník mediální stranu nártu. Značná je paréza m. quadriceps femoris   

a m. tibialis anterior. Oslabení až vymizení šlachového reflexu je stejné jako u segmentu L3 

(Mumenthaler et al., 2001). Bolesti vyzařují do již zmíněného dermatomu, velmi typicky pro L4 

přes ventrální část stehna, kde dochází ke změnám čití. Kvůli oslabení extenzorů kolene              

a flexorů kyčle bývá jako klinicky viditelný příznak zhoršení chůze po schodech a postavení     

ze dřepu (Lewit, 2003). 
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3.4.2 Syndrom L5 

Kořenové dráždění L5 se projevuje v dermatomu po laterální straně stehna a bérce přes 

nárt k prvnímu až třetímu prstu nohy. Oslabení svalů m. extensor hallucis longus a m. digitorum 

brevis. Dochází nejen k oslabení, ale také k atrofii m. tibialis anterior (Lewit, 2003). Klinickým 

projevem je výrazné oslabení extenze palce, ta je prováděna m. extensor hallucis longus, který je 

téměř výhradně  inervován z kořene L5 (Ambler, 2011). Dále může být oslabení dorzální flexe    

v kotníku, tím pádem bývá chůze po patách obtížná a noha je pokleslá. U těžkých případů 

svalová síla dorzální flexe velmi upadá a při chůzi nemocného dochází k tzv. stepáži, kdy špička 

přepadává do plantární flexe. Syndrom L5 se může vyskytovat také v kombinaci s L4 a S1 

syndromem (Mumenthaler et al., 2001). 

 

3.4.3 Syndrom S1 

Segmentální dermatom S1 prochází po dorsální straně stehna přes flexory kolene, 

distálně přes dorsolaterální část bérce, zevní kotník až k malíku nohy (Mumenthaler, Basseti     

& Daetwyler, 2008). Oslabení tzv. poznávacích svalů se vztahuje na mm. peroneii, m. triceps 

surae a gluteálního svalstva. Problematická bývá kvůli parézám a hypotrofii chůze po špičkách. 

Typicky je vymizelý, či oslabený reflex Achillovy šlachy (Lewit, 2003). 

 

3.5 Diagnostika a diferenciální diagnostika 

Diagnostika radikulopatie je základem ke zvolení správné terapie. Pro správnost             

je potřeba znát jak se klinicky manifestují jednotlivé syndromy, což je podrobně popsáno 

v předešlé kapitole. Segmentální rozčlenění syndromů je taktéž důležité, ale nemá přílišný vliv 

na použití konzervativně vedené terapie. Jak bude popsána následně v kapitole 2.6, metodiky 

použité v této práci neovlivňují jen jednotlivé segmenty, ale většinou vzájemně propojené 

struktury. Proto se při diagnostice zaměřujeme na závažnost postižení, které terapii rozhodně 

ovlivní a důraz je kladen také na diferenciální diagnostiku. 

 

3.5.1 Vyšetření svalového oslabení 

Pro vyšetření svalové síly jsou v České republice nejvíce využívané funkční svalové testy 

vytvořené profesorem Jandou (Kolář et al., 2009). Testem dostáváme informaci o síle 

jednotlivých svalů nebo funkčních jednotkách, které jsou tvořené specifickou svalovou 

skupinou. Funkční svalový test také umožňuje lokalizovat lézi motorických nervových vláken. 
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K hodnocení se používá stupnice od 0-5, kdy 0 je bez zapojení, kontrakce, svalu. Naproti tomu  

5. stupeň odpovídá síle, která je schopna překonat vnější odpor v plném rozsahu pohybu, proto 

se může označovat také jako normální (Janda, 2004). Pro diagnostiku kořenových syndromů 

využíváme posouzení svalové síly především u svalů: m. quadrceps femoris (L3-L4), m. tibialis 

anterior (L4), m. extensor hallucis longus (L5), m. extensor digiti brevis (L5), mm. fibulares 

(S1), m. triceps surae (S1) a mm. gluteii (S1) (Mumenthaler, Basseti & Daetwyler, 2008). 

Dle studie publikované v roce 2013 v BMC Musculoskeletal Disorders, která se zabývá 

diagnostikou lumbální radikulopatie, byla vyšetřována flexe, extenze, abdukce kyčle, flexe         

a extenze v kolenním a hlezenním kloubu, everze kotníku a extenze palce nohy. Do studie bylo 

zahrnuto 116 pacientů s chronickou lumbální radikulopatií. Pomocí zobrazovacích metod MRI 

(109) a CT (7) pacientů bylo zjištěno že, 60 pacientů (51,7 %) má herniaci disku                           

s prokazatelným útlakem nervového kořene, 30 zkoumaných (25,9 %) postihuje výhřez ploténky 

bez útlaku radixu a zbývajících 26 pacientů (22,4 %) vykazují normu nebo minimální 

degenerativní změny. Z 60 pacientů s kompresí nervového kořene se syndrom L4 potvrdil u 3, 

syndrom L5 u 30 a syndrom S1 u 27 zkoumaných. Výsledek oslabení svalů u testovaných 

pacientů (Tabulka 1) (Iversen et al., 2013). 

 

Testovaný sval 

 

Počet jedinců s 

oslabením 

Flexe kyčle (m. iliopsoas L1, L2, L3) 13 

Extenze kyčle (m. gluteus maximus L5,  S1, S2) 14 

Abdukce (m. gluteus medius L4, L5, S1) 9 

Flexe kolene (hamstringy L5,S1, S2) 64 

Extenze kolene (m. quadriceps femoris L2, L3, L4) 1 

Dorzální flexe kotníku (m. tibialis anterior L4, L5) 37 

Plantární flexe kotníku (m. triceps surae S1, S2) 45 

Everze kotníku (peroneální svaly L5, S1) 80 

Extenze palce nohy (m. extensor hallucis longus L5, S1) 25 

Tabulka 1-oslabení testovaných svalů (Iversen et al., 2013 s. 4) 

 

Jako další možný test týkající se svalové síly DK můžeme využít Trendelenburgovu 

zkoušku ve stoji na jedné dolní končetině. Pozitivní výsledek, tedy poklesnutí pánve na straně 

flektované nohy, je oslabení stabilizátorů (abduktorů) kyčle. To se může projevit i při vyšetření 
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chůze, jako tzv. „kachní chůze“, která kvůli oslabení abduktorů vypadá v kyčlích jako kolébání 

(Kolář et al., 2009). 

Příznak Barrého I. a II. slouží k posouzení svalového oslabení DKK. Oba testy               

se provádějí vleže na břiše s flexí v kolenních kloubech. Při Barrém I. je v koleních kloubech 90° 

přičemž oslabená končetina klesá k podložce. Oproti tomu při testu Barré II. je snaha o co 

největší flexi v kolenech, kdy slabší končetina nedosáhne takového stupně flexe, jako bilaterální 

(Kolář et al., 2009). 

 

3.5.2 Vyšetření čití 

U kořenových syndromů je porucha citlivosti situována v příslušných dermatomech 

jdoucích po DKK podélně k distálním částem nohy.  

 Taktilní čití 

Taktilní citlivostí zkoumáme vnímání dotyku. Pro objektivní zhodnocení se používá 

Semmesovo - Weinsteinovo filamentum, což je podle pravidel standardizované vlákno, 

které přikládáme na vyšetřované místo takovou silou, aby došlo k prohnutí vlákna. 

Pacient má při vyšetření zavřené oči a udává každý dotyk, která cítí. Nadále pak 

hodnotíme stylem, pacient nahlásil šest z osmi. Tímto způsobem můžeme zhodnotit 

končetinovou symetrii, zlepšení či zhoršení za určitý čas nebo účinek terapie.  

 Termické čití 

Rozlišení teploty je další z vyšetřovaných složek čití. Přikládáme na pacienta podnět 

studený (teplota nad 10°C) a podnět teplý (teplota pod 45°C). U tohoto testování je 

důležité vyčkat a nespěchat na pacienta, aby výsledky měly správnou vypovídající 

hodnotu. 

 Polohocit, pohybocit 

Zkouška polohocitu je vedení určitého segmentu těla do jisté polohy, pacient má zavřené 

oči a udává v jaké poloze je ten určitý segment po zastavení pohybu. Na rozdíl                

od vyšetřování pohybocitu pacient popisuje směr pohybu zároveň s pasivní manipulací. 

 Vibrační čití 

Spolu s polohocitem a pohybocitem představuje hlubokou složku čití. Pro vyšetření        

se používá ladička, která se přikládá na místa, kde vystupuje kost na DKK, tím je na 

příklad kotník, interfalangeální klouby prstů, koleno. Úderem do ladičky se vibrace 

spustí, pacient má zavřené oči a ohlásí chvíli, kdy přestane vibrace cítit (Kolář et al., 

2009). 
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3.5.3 Reflexy 

Myotatické reflexy dolních končetin se u periferní parézy oslabují, mohou být až 

nevýbavné (Mumenthaler et al., 2008). Patelární reflex udává odpověď segmentů L2-L4, proto 

se využívá u diagnostiky syndromu kořene L4. Při poklepání na ligamentum patellae dojde       

ke kontrakci m. quadriceps femoris a odpovědi ve formě extenze kolenního kloubu. Dle Koláře, 

(2009) je reflex Achillovy šlachy čistě výbavným pro nervový kořen S1, ač se popisuje jako   

L5-S2, při radikulopatii L5 se reflex Achillovy šlachy nemění. Reakci vyvoláme poklepem          

na šlachu, očekávanou odpovědí je plantární flexe nohy. Dalším z reflexů je tibio-femoro-

posteriorní reflex, který je obrazem segmentu L4-S2. Při vyšetřování využíváme supinační 

polohy s flektovanou dolní končetinou, poklep je na šlachy m. semitendinosus                                  

a m. semimembranosus, reakcí je šlachový náskok. Peroneo-femoro-posteriorní reflex je 

prováděn stejným způsobem jako předešlý tibio-femoro-posteriorní, s tím rozdílem, že působíme 

na šlachu m. biceps femoris, kde vybavíme reflex ze segmentů L5-S2. Posledním ze zmíněných 

reflexů je adduktorový, který odpovídá segmentům L3-4, okrajově i L2. Addukci stehna 

vyvoláme při poklepáním na mediální kondyl femuru, při flektované abdukované DK (Kolář et 

al., 2009). 

 

3.5.4 Specifické testy 

Napínací manévry jsou velmi specifické testy pro diagnostiku i diferenciální diagnostiku  

kořenových syndromů. Laségueův manévr je provedení pasivní flexe dolní končetiny v kyčelním 

kloubu a zároveň extenzí kolene. Pozitivní test je když se při flexi vyvolá kořenová bolest.       

Pro tento test existují různé modifikace, jako je současná vnitřní rotace flektované končetiny 

nebo pasivní flexe krční páteře (Vacek, 2011). Jako další modifikací Laségova manévru je 

Baragardův test, kdy z konečné, bolestivé polohy Laséga povolíme 10° k podložce a provedeme 

dorzální flexi nohy a tím vyvoláme znovu bolestivé dráždění (Kasík, 2002). 

Zkřížený Laségueův manévr se provádí stejným způsobem jako obyčejný Laségue, s tím  

rozdílem, že bolest je vyvolána kontralaterálně. Při pozitivitě testu můžeme předpokládat 

mediální výhřez nebo uvolnění sekvestr v páteřním kanálu. Obrácený Laségueův manévr            

se používá při diagnostice syndromů L2-L4. Provádí se v poloze pacienta na briše, kdy při flexi 

v kolenním kloubu provedeme pasivní extenzi kyčle. Test je pozitivní při vyvolání bolesti na 

ventrální straně stehna extendované končetiny a bedrech (Kasík, 2002). 

Australský „Slump test“ je kombinací napínání nervových kořenů s anteflexí páteře. 

Vyšetřovaný volně sedí, nejprve pasivně provedeme extenzi kolene, při nevýbavnosti dráždění 
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přidáme dorzální flexi nohy, pokud stále pacient necítí bolest, pacienta předkloníme. Začínáme 

v lumbální páteři a postupujeme ascendentně do plné flexe. Je-li test bez bolestivé odezvy, je 

pravděpodobnost radikulárního dráždění vcelku malá (Vacek, 2011). 

Valsalvův test provokuje kořenové symptomatologie- dráždění kašlem, kýchnutím a 

tlakem na stolici. Milgramův test je dalším z řady specifických testů. Spočívá v nadzvednutí 

propnuté dolní končetiny nad podložku 5-10 cm vsedě na posteli. Do půl minuty by při pozitivitě 

testu mělo dojít k vyvolání kořenové, či lokalizované bolesti (Kasík, 2002). Dle Lewita, (2003) 

jako test potvrzení kořenových syndromů vyzařujících až do distálních částí je zkouška protažení 

meziprstní řasy. Při pozitivitě testu palpujeme zvýšený odpor při protažení meziprstní řasy          

a posunu sousedních metatarsů proti sobě. 

 

3.5.5 Diferenciální diagnostika 

 

 Pseudoradikulární syndrom 

Pseudoradikulární syndrom často imituje syndrom radikulární. Bolesti se v případě 

pseudokořenového syndromu šíří přes třísla, hýždě, ventrální, dorsální i laterální stranu stehna, 

ale zpravidla se nešíří pod koleno, na rozdíl od kořenového dráždění. Bolest vzniká v periferní 

somatické tkáni (Kasík, 2002). Podle Koláře et al., (2009) může být například 

s pseudoradikulárním drážděním S1 spojena porucha segmentu L5/S1, zřetězený defekt 

z kraniálněji umístěných spinálních segmentů nebo porucha SI skloubení. Dle Lewita, (2003), je  

pseudoradkulárním syndrom vlastně „neúplný radikulární syndrom”, jde  o tlak působící na obal 

nervového kořene, ne na samotný kořen. 

 

 Piriformis syndrom 

Piriformis syndrom je zařazen do diferenciální diagnostiky lumbálních kořenových 

syndromů díky faktu, že n. ischiadicus prochází v blízkosti nebo skrz m. piriformis a může být 

svalem zachycen. Vzhledem ke svému umístění mohou být příznaky syndromu charakterizovány 

bolestí v hýždi s iradiací do ipsilaterální dolní končetiny (Miler, White & Ross, 2012). 

Prevalencí syndromu m. piriformis se zabývala studie publikovaná v roce 2013 v časopise 

„Journal of medical society”. Studie probíhala necelé dva roky s účastí 2910 pacientů s bolestmi 

beder/hýždí a s projekcí do končetiny. Celkem u 182 případů byl klinicky diagnostikován 

piriformis syndrom. Prevalence vycházející z této studie je tedy 6, 25 %. Dalším zajímavým 
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bodem vyplývajícím z této publikace je častější výskyt syndromu u žen, a to v poměru 

muži:ženy 1:6,4 (Singh Ch. A., Meena; Singh U., Singh A. K., Singh A. & Langshong, 2013).  

 Artróza kyčelního kloubu 

Koxartróza se může zprvu projevovat bolestivostí sakrální oblasti, případně bolestí vyzařující  

do končetiny. Projekce bolesti jde přes ventrální stranu stehna ke koleni a pravidelně dochází     

ke zhoršení při stoji, zatížení kyčelního kloubu během chůze nebo vleže na postižené straně 

(Kasík, 2002). V klinickém obrazu se objevuje relativní zkrat dolní končetiny, omezení rozsahu 

v kyčelním kloubu, následné změny v postavení pánve, a to ve smyslu anteverze a rotace, a tím 

dochází i ke změně statiky páteře. V případě koxartrózy bývá omezen pohyb zejména                 

do vnitřní rotace, extenze a abdukce s oslabením extenzorů a abduktorů kyčelního kloubu,          

a naopak hypertonií adduktorové svalové skupiny (Kolář et al., 2009). 

 

 Kompresivní neuropatie a parézy periferních nervů dolní končetiny 

K parézám lumbosakrálního plexu, projevujícím se kořenovým charakterem, dochází    

při porušení v prostoru peritoneu, pánve nebo při průběhu nervů dolní končetinou. Poškození 

vzniká z mnoha příčin, jako jsou nádory, hematomy, aneurysma, traumata, ale také operační 

výkony v blízkosti průchodu nervů (Kasík, 2002). 

Parézy gluteálních nervů, segmentální odstup a inervace svalů podrobně popsáno 

v kapitole 2.1.3 Plexus lumbosacralis, se projevují postižením abduktorů kyčelního kloubu. 

Objevují se i jako doprovodné parézy u radikulárního syndromu S1. Howshipův-Rombergův 

fenomén vzniká podrážděním n. obturatorius a vyvolává bolest při mediální straně kolene, která 

může být podobná kořenové bolesti L4. Kořenový syndrom L4 může být imitován také patelární 

neuropatií, která se projevuje změnou citlivosti a bolestí mediální a ventrální plochy bérce a je 

způsobena kompresí n. saphenus. Dalším z útlaku porušených nervů může být n. peroneus 

communis, kdy dochází k oslabení dorziflexe a pronace nohy (Kasík, 2002).   

  

3.6 Konzervativní terapie 

 

3.6.1 Metoda McKenzie 

Tento diagnosticko-terapeutický koncept je dílem Australana Robina McKenzieho, který  

roku 1981 navrhl systém klasifikace a léčebný plán zabývající se bolestmi zad. Klasifikace je 

dána vzory bolestivých reakcí měnících se v průběhu hodnocení. Základním pojmem tohoto 
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konceptu je fenomén centralizace, který se využívají jak při diagnostice, tak v průběhu terapie 

(Machado, De Soura, Ferreira P. & Ferreira M., 2006). 

 

Centralizace je definována jako situace doprovázející určitý pohyb, při kterém se bolest,  

vyzařující z páteře do periferie, redukuje a ustupuje blíže k páteři (Machado et al, 2006). Tento 

fenomén doprovází periferizace, která vysvětluje zhoršení příznaků a přesun bolesti distálním 

směrem. Přítomnost tohoto fenoménu během terapie znamená špatně zvolenou terapeutickou 

jednotku a určuje kontraindikaci pohybů ve směru, který periferizaci vyvolal (Nováková,  

Mališka & Illiašová, 2001). 

Jak jsem již zmínila výše, metoda Robina McKenzieho je nejen terapeutickou, ale také 

diagnostickou. Pro samotné vyšetření se používá předtištěný formulář, který se zabývá 

především vznikem, charakterem, zhoršením i zlepšením bolesti. Důležité je zjistit, který pohyb 

přináší úlevu a ústup obtíží (centralizace), a který zhoršení distribuce bolesti (periferizace). 

Součástí formuláře je také zobrazení těla, kam sám pacient zakresluje momentální vyzařování 

bolesti. Po důkladném vyšetření a odebrání anamnézy, terapeut stanoví typ syndromu, viz níže,  

a z toho vyplývající typ terapie (Nováková et al., 2001). 

Základní rozlišení syndromů je do třech hlavních skupin: posturální, dysfunkční               

a poruchový syndrom. Abnormálním zatížením normální struktury bez přítomnosti strukturální 

změny vzniká posturální syndrom. Bolestivost se objevuje interminentně a v okolí páteře bez 

projekce do periferie. Dysfunkční syndrom je vyvolán pohybem páteře do polohy omezené 

rozsahem, kde je zkrácená, fibrotická tkáň. Dysfunkce je popisována do směru omezeného 

pohybu. Do dysfunkčního syndromu se řadí i tzv. „přilepený kořen,” který na rozdíl od 

zkrácených struktur vyzařuje bolesti distálně. Jako posledním a nejvýznamnějším syndromem 

pro volbu terapie je syndrom poruchový. Dle Novákové, (2001 s. 13): „Vzniká v důsledku 

anatomické léze nebo strukturální změny na úrovni spinálního pohybového segmentu.“ V tomto 

syndromu se setkáváme se symetrickou i asymetrickou propagací, neurologickými příznaky, 

omezením rozsahu pohybu, i deformitami spinálních struktur. Syndrom se dále rozděluje do 7 

podskupin podle propagace a posturální kompenzace (Nováková et al, 2001). 

Syndromy č. 1 a 2 se propagují shodně, u sy č. 2 se vyskytuje doprovodná flekční 

deformita trupu (Obrázek 9). Syndrom č. 3 a č. 4 má také stejnou propagaci, u sy č. 4 dochází 

k laterálnímu vybočení ramen, z 90 % do kontralaterální stany než je projekce bolesti (Obrázek 

10). Při vyzařování bolesti distálněji se jedná o sy č. 5 (Obrázek 11) a až do akra končetiny o sy 
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č. 6 (Obrázek 12). Iradiace na ventrální stranu stehna se jako jediná vyskytuje u syndromu č. 7 

(Obrázek 13)  (Nováková et al, 2001). 

 

Terapie je dle McKenzie metody rozdělena do 3 proudů.  

1. Posturální korekce je určena pro léčbu posturálního syndromu a korekci laterálního 

vybočení u syndromu poruchového.  

2. Extenční princip jsou ve své podstatě repetitivní záklony, či vytrvání páteře v extenzi    

po určitou dobu. Využívá se pro léčbu posturálního syndromu 1 až 6, když extenze 

vyvolá fenomén centralizace nebo u dysfunkčního syndromu do pohybu omezeného 

mechanickou deformací. Aktivní cvičení do extenze je možné v několika modifikacích, 

jako je leh na břiše v extenzi, extenze vleže na břiše (Obrázek 14), extenze vleže na břiše 

s fixačním pásem, udržovaná extenze a extenze ve stoje (Obrázek 15).  

Obrázek 9-

posturální sy 1,2 

(Nováková et al., 

2001 s.14) 

Obrázek 10-

posturální sy 3,4 

(Nováková et al., 

2001 s.14) 

Obrázek11-

posturální sy 5 

(Nováková et al., 

2001 s.15) 

Obrázek 12-

posturální sy 6 

(Nováková et al., 

2001 s.15) 

Obrázek 13-

posturální sy 7 

(Nováková et al., 

2001 s.15) 

Obrázek 14-extenze v leže na břiše 

(Nováková et al., 2001 s. 26) Obrázek 15-extenze ve stoje 

(Nováková et al., 2001 s.  28) 
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3. Flekční princip je posledním z volitelných proudů terapie. Tento princip se využívá          

u poruchového syndromu č. 7, když flexe zmírňuje mechanickou deformaci                     

a u dysfunkčního syndromu pro protažení zkrácených struktur. Při zvolení této terapie 

využíváme cviků vleže na zádech s přitažením kolen (Obrázek 16), předklonu vsedě 

(Obrázek 17) a ve stoje a flexe páteře ve stoje s flektovanou jednou dolní končetinou.  

Cviky terapeutické procedury jsou jednoduché na provedení a pacienti nejsou závislí     

na přítomnosti terapeuta, proto McKenzie metoda slouží z velké míry jako autoterapie. Není zde 

snaha o zacílený pohyb v určitém segmentu, ale jde o ovlivnění více sousedících jednotek. 

Ideálem je opakování cviku 10krát až 15krát při jednom cvičení a cvičební sadu opakovat 10krát 

denně. Tímto pravidelným cvičením určité intenzity se dosáhne právě potřebného mobilizačního 

efektu (Nováková et al, 2001). 

Účinku McKenzieho metody při bolestech způsobených lumbosakrální diskopatií           

se věnovala studie publikovaná roku 2012 časopisem Medical and Biologcal science: „Effect of 

McKenzie method on the severity and location of pain in patients with lumbo-sacral 

discopathy.“ Studie zahrnovala skupinu 45 pacientů léčených pro bolesti spojené s diskopatií 

bederní páteře. Průměrný věk ve skupině byl 41,3 ± 12,8 let. Zmínění pacienti vybráni k této 

studii byli: profesně aktivní i neaktivní, s prvním incidentem bolesti trvající déle než 1 měsíc, 

s recidivou symptomů diskopatie a pacienti bez zlepšení po jiných metodách. Během studie 

pacienti neužívali jinou terapii a byli vedeni certifikovanými McKenzie terapeuty (Cubała, 

Hoffman, Hagner, Jurkiewicz, Molski, Ratuzsek, Śniegocki & Nowacka, 2012). 

U uvedených pacientů se vyskytovaly symptomy jako bolesti zad, radikulární bolest, 

svalová slabost, parestezie a pozitivita distrakčního testu. První den terapie byli pacienti 

instruováni ke zlepšení ergonomizace pohybů všedního dne a zaučeni ve cvicích zvolených 

Obrázek 16-flexe v leže na zádech 

(Nováková et al., 2001 s. 30) 
Obrázek 17-flexe v sedě 

(Nováková et al., 2001 s. 31) 
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z McKenzieho terapie. Průměrná délka rehabilitace byla 28 dní. Výsledky zlepšení bolesti 

ukazuje Tabulka 2, která udává počet tázaných a procentuelní zastoupení topografie bolesti před 

a po terapii (Cubała et al., 2012). 

 

Topografie bolesti 
Před terapií Po terapii 

počet procenta počet procenta 

Bez bolesti 0 0,0 30 66,7 

Lokální bolest 11 24,4 13 28,9 

Bolest v horní části končetiny 16 35,6 2 4,4 

Bolest v dolní části končetiny a noze 18 40.0 0 0,0 

Tabulka 2- bolest před a po terapii (Cubała et al., 2012 s. 67) 

Bolest byla hodnocena také pomocí „VAS “ na bodové stupnici od 0 do 10. Před terapií 

udávala testovaná skupina hodnocení v rozsahu od 3 do 10 s průměrem 6,58 ± 1,6 bodu. Po 

terapii se výsledek značně změnil, byly udávané hodnoty od 0 do 4 s průměrem 0,76 ± 0,86 

(Cubała et al., 2012).  

 

3.6.2 Dynamická neuromuskulární stabilizace 

Dynamická neuromuskulární stabilizace je manuální a rehabilitační metoda využívaná 

k ovlivnění pohybového systému na základě vývojové kineziologie. Koncept, který se běžně 

označuje jako „DNS,” je vypracována profesorem Pavlem Kolářem (Frank, Kobesova & Kolar, 

2013).  

Podle Koláře, et al., (2009. s. 233): „Ovlivňujeme funkci svalu v jeho posturálně 

lokomoční funkci.“ Záměrem cvičení je zapojení svalu do biomechanických řetězců, a ne jenom 

posílení v jeho anatomické funkci. „Posturální aktivita předchází a doprovází každý cílený 

pohyb“, udává Kolář et al, (2009. s. 233). Z toho vyplývá, že silově zdatný sval, myšleno v jeho 

anatomické funkci, nemusí být při práci ve svalových řetězcích, tudíž v posturálním zapojení, 

dostatečně silný pro vykonání určité funkce. Svalová slabost při takovémto oslabení se 

v posturálním zapojení projevuje posturální instabilitou. K řešení problematiky lumbosakrální 

páteře je možné využít ke zjištění posturální instability test extenze (Obrázek 18). Test extenze je 

prováděn v poloze na břiše, kdy testovaný pomalu nadzvedá hlavu a kraniální část trupu nad 

podložku. Při pozitivitě testu dochází k anteverzi pánve (Kolář et al., 2009). 
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Obrázek 18- test extenze  (Kolář et al., 2009 s. 234) 

 

Obecně se u DNS metody využívá globálních vzorů, objevujících se během ontogeneze,  

vždy se začíná s nácvikem trupové stabilizace, která je předpokladem pro funkční lokomoci 

končetin. Ovlivnění určitého segmentu je vždy zapojeno do svalové koaktivace vycházející 

z opory. Volba cviků je v návaznosti na požadovaný výsledek. Cílem je zautomatizovat 

posturální zapojení svalů a převést tuto souhru do běžných činností dne (Kolář et al., 2009). 

Integrovaný stabilizační systém a regulace intraabdominálního tlaku jsou důležitými 

aspekty pro stabilizaci páteře. Bránice, pánevní dno a m. transversus abdominis regulují 

nitrobřišní tlak a poskytují přední posturální stabilitu pro bederní páteř a pánev (Obrázek 19). 

Dle Koláře může být nedostatečnou posturální funkcí bránice narušen integrovaný stabilizační 

systém a intaabdominální tlak. To má za následek zvýšení tlakové síly vyvinuté na páteř 

v důsledku kompenzační aktivity povrchových extenzorů páteře a abnormální postavení 

hrudníku nebo hrudního koše (Obrázek 20) jako výsledek nerovnovážného zapojení muskulatury 

kraniální a kaudální části hrudníku (Frank et al., 2013).  

 

¨ 

Obrázek 19- regulace intraabdominálního tlaku 

pomocí bránice, pánevního dna a m. transversus 

abdominis (Frank et al., 2013 s. 64) 

Obrázek 20- působení narušeného 

integrovaného stabilizačního systému na 

lumbální páteř (Frank et al., 2013 s. 64) 
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Pro správnou stabilizaci páteře je důležité ovlivnit tuhost a dynamiku hrudního koše.       

Je žádoucí, aby pohyb hrudního koše byl nezávislý na pohybu hrudní páteře. Při nedostatečné 

separaci vzniká souhyb především v thorakolumbálním přechodu. Toto bývá často spojeno 

se zkrácením prsních, skalenových svalů a horních fixátrů lopatek. Důležité je uvolnit hrudník 

z inspiračního postavení a ovlivnit jeho rigiditu. Bez rozvolnění hrudníku nemůže dojít 

ke správné aktivaci bránice (Kolář et al., 2009). 

Zapojením bránice při dýchání dosáhneme i zajištění stabilizační funkce bez zapojení 

pomocných dýchacích svalů. Žebra se rozvíjí laterolaterálně a sternum ventrálně. Nedochází     

ke kraniokaudálnímu posunu jak sterna, tak pupíku (Kolář et al., 2009). Vhodný způsob           

pro nacvičení správného zapojení bránice současně s nácvikem regulace intraabdominálního 

tlaku a aktivací integrovaného stabilizačního systému je poloha na zádech odpovídající 

kineziologii dítěte v polovině pátého měsíce (Obrázek 21 A). Nácvik lze podle zdatnosti 

modifikovat (Obrázek 21 B,C) (Frank et al., 2013). 

 

Pro úvodní koaktivaci svalů břišního lisu a zádových svalů lze využít také prvků reflexní 

lokomoce. Jak uvádí Kolář, (2009 s. 239): „Cílem reflexní stimulace je vyvolání svalové souhry 

a navození prožitku během aktivace, aby došlo k somatoestetickému vjemu, který je možné 

později přenést do cvičení s volní kontrolou.“ 

Aktivní cvičení posturálních funkcí se provádí v ontogenetických vývojových řadách. 

Výchozí nastavení těla je vázané na polohy z vývoje dítěte v korelaci zrání centrální nervové 

soustavy. Využívá se ipsilaterálních poloh na zádech, na boku, šikmého sedu s oporou o loket 

nebo dlaň, poloha v sedu, „překážkového sedu”, vysokého kleku a stoji s oporou                         

o stejnostrannou ruku a nohu. Kontralaterální vzory pro nastavení těla a následnou lokomoční 

fázi jsou polohy na břiše s oporou o loket, loket a druhostranné koleno, dlaň a kontralaterální 

koleno, opora o lokty a kolena, dlaně a přední stranu stehen. Do kontralaterálních vzorů jsou 

zařazené i další polohy na čtyřech, „trojnožka”, poloha vysokého kleku, hlubokého dřepu            

Obrázek 21- čtyř a půl měsíční model a jeho modifikace (Frank et al., 2013 s. 65) 
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a nakročení ve stoji. Výběr výchozí polohy záleží na schopnostech jedince, ale pravidlem je, že 

se začíná od vývojové nižších posturálních poloh a postupuje se k náročnějším. Lokomocí           

ze šikmého sedu do polohy na čtyřech dochází k postupnému zapojení svalových skupin 

(Obrázek 22). Pohyb může být proveden v celém rozsahu z jedné vývojové polohy do druhé 

nebo při setrvání v jednotlivých fázích pohybu lze ovlivnit posturální zapojení jednotlivých svalů 

(Kolář et al., 2009). 

 

Obrázek 22- přechodová fáze z polohy na boku do polohy na čtyřech u dítěte a dospělého (Kolář et al., 2009 s. 242) 

Léčebný přístup DNS je založen na pečlivém posouzení kvality stabilizace a/nebo 

pohybu s cílem aktivovat integrovaný stabilizační systém přes specifické funkční zapojení svalů 

na bázi vývojové kineziologie v pozicích ukazovaných zdravými dětmi. Cvičení aktivuje 

optimální vzory nezbytné pro stabilizaci v uzavřených kinematických řetězcích, jakož to              

i dynamické pohyby v otevřených řetězcích, které využíváme například při nakročení, házení, 

kopání nebo dosahování pro nějaký předmět (Frank et al., 2013). 

 

3.6.3 Trupová stabilizace bederní páteře  

Další z možných terapií využitelných u radikulárního syndromu dolních končetin je 

takzvaná „Core stabilization,“ tedy volně přeloženo jako stabilizace trupu. Posílení tohoto 

systému trupových svalů se široce používá jak k prevenci zranění, tak k rehabilitaci lumbální 

páteře. Svalový stabilizační systém je popisován jako pouzdro nebo schránka pro bederní páteř 

ohraničená paraspinálními a gluteálními svaly dorsálně, bránicí kraniálně, pánevním dnem 

kaudálně a břišními svaly anteriorně. Trupové svalstvo je nutné pro volný pohyb páteře v celém 

svém rozsahu a slouží jako střed kinetického řetězce propojeného s končetinami (Kennedy        

& Noh, 2011). 
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Dle Kennedyho et al., (2011) je spinální rehabilitace je prováděna v návaznosti               

na rehabilitační protokol (Tabulka 3), který sleduje čtyři fáze a očekávané cíle terapie. Záznam 

se zaměřuje na zmírnění bolesti, korekci flexibility a posílení deficitů, funkční adaptaci a 

stadium udržování.  

Terapeutická jednotka se věnuje především posílení svalů stabilizující trup a páteř. Před 

zahájením posilovacího cvičení by měla být krátká aerobní aktivita, jako rychlá chůze, eliptický 

trenažér nebo běžecký pás, sloužící k „zahřátí.“ Při neurologickém oslabení z důvodu 

radikulopatie by se nemělo cvičit až do maximální únavy svalů. Jako začáteční cvik je vhodné 

použít cviky jako „bridging“ nebo „kočičí hřbet,“ které umožňují pohyb jednotlivých segmentů 

páteře. Cviky jsou vždy v neutrálním postavení páteře, protože při flexi dochází ke zvýšení tlaku 

na posteriorní část meziobratlové ploténky a následně k zvýraznění symptomů kořenového 

syndromu.  

Cvičení je postaveno od jednoduchých cviků po ty náročnější. Jako příklad stupně pro 

začátečníky je „stranový most“ (Obrázek 23). Zapojení trupové stabilizace u více trénovaných 

pacientů může být pomocí balančního míče (Obrázek 24) nebo stabilizací ve více rovinách, 

sagitální, frontální a transversální (Obrázek 25) (Kennedy et al., 2011). 

Základní principy rehabilitace páteře 

Fáze Postup a cíle 

I. kontrola bolesti 

Protizánětlivá medikace 

Fyzikální terapie 

Injekční aplikace axiálně nebo periferně 

Modifikace aktivit 

II. korekce flexibility a posílení deficitů 

Uvolnění měkkých tkání 

Strečinková cvičení pro zlepšení flexibility trupu a 

končetin 

Posilující cvičení zlepšující stabilitu C, Th, L 

páteře 

Údržba kardiovaskulární zdatnosti 

III. funkční adaptace 
Normalizace mechaniky páteře 

Zlepšení funkčních aktivit 

IV. udržovací fáze 
Stav bez bolesti 

Rozsah pohybu a síly jako před deficitem 

Tabulka 3- základní principy rehabilitace páteře (Kennedy et al., 2011 s. 96) 



Bakalářská práce 

 

 

41 

 

 

 

Výsledkem tohoto článku bylo zhodnocení různých studií s odlišným pohledem na 

efektivitu toho léčebného cvičebního programu na anatomických změnách svalů páteře. 

Výsledky ukazují na znovunabytí mm. mutifidi za čtyři týdny cvičení a také zlepšení jejich 

svalové síly v propojení s jinými extenzory páteře. Po deseti měsíční terapii se u testované 

skupiny projevil značný ústup bolesti, zlepšení funkce, zvětšení rozsahu pohybu a aktivace 

zapojení břišních svalů (Kennedy et al., 2011).. 

 

3.6.4 Možnosti terapie s použitím myoskeletálních technik 

Při léčbě radikulárního syndromu se využívá všech dostupných technik myoskeletální 

medicíny. V akutní fázi je základní léčebnou technikou především trakce bederní páteře a 

mobilizace struktur v oblasti pánevního kruhu. Trakce se využívá pro uvolnění páteře a 

meziobratlových struktur. Možností jak provádět trakci bederní páteře je více, první volbou je 

manuální trakce, až teprve po ní se řadí přístrojová, jako druhá volba. Nejúčinnější je 

izometrická trakce beder, doprovázena opačnou dechovou synkinézou  (Lewit, 2003). 

Ovlivněním měkkých tkání-kůže, podkoží, svalových fascií a svalů, se uvolňují 

myofasciálními technikami sekundárně přidružené obtíže, jako jsou „lepící fascie”, zbytnělá 

interdigitální řasa, spasmus m. piriformis, křeče a jiné. Protažení kůže, například Kiblerovo 

řasou, se preferenčně používá u ovlivnění hyperalgických zón, toho se u kořenových syndromů 

využívá zejména pro protažení meziprstní řasy, která je bolestivá při iradiaci syndromu až         

do distálních částí nohy. Dále se využívá protažení pojivové řasy, protažení fascií a léčení tlakem 

pro uvolnění fenoménu bariery a trigger pointů ve svalu (Lewit, 2003).  

Při současné blokádě bederní páteře intervertebrálních kloubů, které jsou nejčastěji flexe, 

lze použít mobilizace, nebo manipulace. V případě zřetězení funkčních poruch dochází také 

Obrázek 23- „stranový most“ 

(Kennedy et al., 2011 s. 97) 

Obrázek 24- trupová stabilizace 

pomocí balančního míče 

(Kennedy et al., 2011 s. 97) Obrázek 25- nácvik výpadu s rotací 

s činkami (Kennedy et al., 2011 s. 98) 
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k blokádám okolních, jako SI skloubení, nebo vzdálených struktur, jako je například hlavička 

fibuly nebo klouby nohy. Tyto struktury lze také ošetřit technikami myoskeletální medicíny, 

čímž dojde i k ovlivnění kořenového syndromu. (Lewit, 2003). 

 

3.6.5 SM systém 

SM systém je metodou prevence a léčby bolestí zad MUDr. Smíška. Cvičení spirální 

stabilizace vytváří sílu trakce, která napomáhá odlehčení meziobratlových plotének a kloubů,      

a to pomocí svalových spirálních zřetězení. Díky odlehčení spirálních struktur dochází k lepší 

regeneraci a výživě a následně k léčbě funkčních i strukturálních poruch páteře. Vertikální          

a spirální stabilizace jsou důležitými pojmy SM systému. Vertikální stabilizace se využívá při 

klidové pozici a dochází ke stlačení obratlů k sobě. Vertikální stabilizace může být zdrojem 

bolesti, kvůli zvýšenému svalovému napětí (Obrázek 26). Při vertikálně stabilizovaném pohybu 

se zvyšuje napětí vazů na ventrální straně obratlového těla, tlak na ploténku je nerovnoměrný      

a tím vzniká klínovitá deformace, vytváří se tlak na nervové kořeny uzavřením meziobratlových 

otvorů a je zvýšen tonus paravertebrálních svalů. Naproti tomu spirální stabilizace je optimálním 

zapojením svalových řetězců během pohybu, stahem pasu a protažením těla vzhůru vytváří     

tzv. efekt trakce a odstranění bolesti (Obrázek 26). Napětí vazů je normálové, ploténky jsou 

rovnoměrně vyvýšené, meziobratlové prostory otevřené a paravertebrální svalstvo uvolněné 

(Smíšek, Smíšková K. & Smíšková Z., 2013). 

 

 

Obrázek 26-vertikální stabilizace (vlevo), spirální stabilizace (vpravo) (Smíšek et al., 2013 s. 97) 
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Spirální stabilizace páteře je podpořena třemi svalovými spirálami.  

1. Spirála Latissimus dorsi stabilizuje především kaudální část břišní stěny a aktivuje se od 

m. tibialis anterior, posterior přes m. tensor fascie latae, gluteální a břišní svalstvo, 

bránici až k úponu m. latissimus dorsi (Obrázek 25).  

2. Spirála Serratus anterior efektivně stabilizuje horní a střední část břišní stěny, omezeně 

kaudální. Zřetězení jde opět od m. tibials anterior, posterior, m. tensor fascie latae, 

gluteální svaly, ale také mm. adductores přes břišní svalstvo a bránici na m. serratus 

anterior a dále zřetězeně až na mm. rhomboidei a m. splenius capitis (Obrázek 26). 

3. Spirála Pectoralis major stabilizuje kraniální část břišní stěny. Průběh spirály je pro břišní 

svalstvo shodný s předchozími, řetězec zavírá m. pectorals major (Obrázek 27)  (Smíšek 

et al., 2013). 

Základní sestava je složena ze 4 cviků, pro uvolnění akutní bolesti a aktivaci spirální 

stabilizace. Následuje 11 návazných cviků, které slouží k obnově koordinace chůze a jako 

příprava na běžnou zátěž. Při cvičení se využívá strečové lano, které se využívá v tahu jak 

horních, tak dolních končetin. Projevy spirální stabilizace jsou viditelné jako zúžení pasu, 

boků, trakce a vyrovnání osy páteře. Palpačně se aktivace spirál projeví zvýšením tonu 

břišních, hýžďových a mezilopatkových svalů. Naopak dochází k poklesu svalového napětí 

paravertebrálních svalů, ventrální skupiny svalů stehna a svalů kraniální a ventrální skupiny 

pletence ramenního. V neposlední řadě dochází k oddálení spinálních trnů bederní a krční 

páteře v důsledku již zmíněné trakce trupu (Smíšek et al., 2013). 

 

Obrázek 27- spirála 

Latissimus dorsi 

(Smíšek et al., 2013 s. 84) 

Obrázek 28- spirála 

Serratus anterior 

(Smíšek et al., 2013 s. 

84) 

 

Obrázek 29- spirála 

Pectoralis major 

(Smíšek et al., 2013 s. 

84) 
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4 KAZUISTKA PACIENTA 

 

4.1 Anamnéza 

Osobní anamnéza:  

 v 6 letech revmatická horečka s myokarditidou, 

 st. p. recidivujících pneumonií 10krát,  

 1966 st. p. appendektomii, 

 1973 st. p. cholecystektomii, 

 1986 st. p. hysterektomii, 

 zjištěno iatrogenní poškození jater zanesením viru hepatitidy C, 

 2005 relaps chronické hepatitidy typu C, 

 chronická bronchitida, asthma, 

 osteoporóza, 

 hyperurikémie, 

 2012 st. p. fraktuře levého hlezna. 

 

Alergie: 

 jod, morfium. 

 

Abusus:  

 nekouří, alkohol příležitostně 

 

Nynější onemocnění: 

 chronický VAS C, Th, LS páteře, 

 kořenový syndrom S1 bilaterálně, 

 2/2013 MRI a následnou infúzní léčbou s přechodným efektem, 

 1/2014 nález MRI- pokročilá spondyloarthróza, synovitida facetových kloubů L4-L5 a 

L5-S1, synoviální cysty L4-L5, sekundární spinální stenóza L4-L5 – nález se od 2/2013 

zásadně nemění. 
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4.2 Vyšetření 1 

Stoj: 

 Romberg I., II. bez problémů, III.  

 Trendelenburgova zkouška pozitivní při stoji na LDK, 

 stoj na špičkách zvládá, 

 ve stoji na patách se neudrží, 

 plochonoží více vlevo, 

 perimaleolární otoky i bérců, 

 genua vara, 

 anteverze a zešikmení pánve (vpravo výš), 

 zvětšená hyperlordóza L páteře, 

 hypertonus paravertebrálních svalů, 

 nerovnoměrná aktivita břišních svalů (hypertonus kraniální části a oslabení kaudální 

porce svalů), 

  jizva v podbřišku, nad pravým tříslem a v místě linea alba, 

 hrudník v inspiračním postavení, 

 oslabení dolních fixátorů lopatek, 

 elevace a protrakce ramenních kloubů, více vlevo, 

 protrakce hlavy a hypertonus šíjového svalstva. 

 

Dynamické vyšetření trupu: 

 Schober při flexi z 10 cm na14 cm, 

 flexe-omezené rozvíjení L páteř, hyperflexe v kyčelních kloubech, během pohybu 

vyzařující bolest do DKK, 

 extenze - provokuje bolest beder a do DKK, 

 lateroflexe - při úklonu bolest v ipsilaterálním SI skloubení, 

 SI-„Spinesine“ ukazuje blokádu pravého sakroiliakálního kloubu. 

 

Chůze: 

 „kachní chůze“, 

 nášlap končetiny v zevní rotaci na celou plosku, 

 chodidlo se od podložky plynule neodvýjí, 
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 pacientka při chůzi používá hole na „nordic walking“, při vyšetření bez nich. 

 

Reflexy: 

 PDK- patelární-nepřítomný 

           reflex achilovy šlachy – lehce nižší 

           medioplantární - lehce nižší, 

 LDK- patelární-nevýbavný 

          reflex achilovy šlachy - nižší 

          medioplantární - nižší, 

 břišní reflexy - nevýbavné. 

 

Čití: 

 PDK-taktilní
1
- 8/10 (horší na laterální straně bérce a lýtka) 

         polohocit- 4/5 (prsty) 

         pohybocit- 4/5 (prsty) 

         vibrační
2
- koleno 6, kotník 7, 

 LDK-taktilní-9/10 

          polohocit- 5/5 

          pohybocit- 4/5 

          vibrační- koleno 7, kotník 7. 

 

Napínací manévry: 

 Lassegue-PDK- 70° 

                LDK- 70°, 

 Obrácený Lassegue-bilaterálně negativní, 

 Bragguarde-PDK- 50° 

                    LDK- 50°. 

Svalová síla: 

 flexe kyčle- 5 bilaterálně, 

 extenze kyčle- 5 bilaterálně, 

 abdukce kyčle- 5 PDK; LDK, 

                                                 
1
 vyšetřeno Semmesovo - Weinsteinovo filamentem 

2
 vyšetřováno ladičkou se stupnicí od 0 do 8 
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 addukce kyčle - 5 PDK; LDK, 

 vnitřní rotace - 5 bilaterálně, 

 zevní rotace - 5 bilaterálně (pocitově slabší), 

 flexe kolene - 5 PDK i LDK, 

 extenze kolene - 5 PDK i LDK, 

 dorsální flexe kotníku - 5 PDK i LDK, 

 plantární flexe kotníku - 5 PDK i LDK, 

 extenze palce - 5 bilaterálně. 

Při vyšetřování svalové síly, zejména v kořenových kloubech, docházelo k vyvolání bolesti 

vyzařující do DKK. Extenzory, zevní rotátory kyčle a gluteální svalstvo pravé končetiny bylo 

dle Jandova testu na stupni 5, ale v porovnání s druhostrannou končetinou slabší.  

 Mingazziniho jev pro DKK - pokles PDK. 

 

Palpačně: 

 hypertonus paravertebrálních svalů, 

 aktivní jizva přes linea alba nebolestivá, lehce stažená v horní třetině, 

 bolestivost m. piriformis více vpravo, 

 neaktivní jizva v podbřišku volná, ale citlivá, 

 aktivní jizva po appendektomii bolestivá, lehce vtažená. 

 

Testy dle DNS: 

 test extenze pozitivní, 

 brániční test- nedochází k laterálnímu rozšíření hrudníku, 

                     - kostální typ dýchání, posun sterna především kraniokaudálně, 

                     - neschopnost udržet hrudník při výdechu v expiračním postavení, 

 vleže na zádech „syndrom rozevřených nůžek“, 

 test nitrobřišního tlaku - při aktivaci převažuje horní část m. rectus abdominis, 

                                     - insuficience vyklenutí podbřišku. 
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Propagace bolesti: 

 zakreslena pacientkou
3
. 

 

                       

 

Subjektivně:  

 VAS - 8 

 pacientka udávala ostrou pálivou bolest bez změn citlivosti, 

 úlevová poloha na boku v semiflekční poloze, 

 bolesti během noci, neschopnost otočení na boku v leže, 

 po 14 dnech rehabilitační péče v VRÚ Slapy nad Vltavou popisuje značné zlepšení 

chůze, oslabení bolesti v lumbosakrální krajině, výraznou aktivaci břišního svalstva. 

 

4.3 Terapie 

Byla zvolena kombinace terapií měkkých technik, mobilizace, trakce a léčebných 

postupů DNS. Po vyšetření bylo provedeno uvolnění fascií hrudníku, beder a dolních končetin, 

uvolnění jizev, trakce bederní páteře, mobilizace SI skloubení vpravo. Z metody DNS bylo 

zvoleno ovlivnění inspiračního postavení hrudníku a napřímení páteře. Dále byla pacientka 

instruována, v čtyři a půl měsíčním modelu na zádech, k nácviku bráničního dýchání. Pro cvičení 

bez kontroly terapeuta byla zvolena modifikace s „Gymnastic Ball“ umístěného pod DKK nebo 

položeného na břiše pacientky, fixovaného stehny a pomocí rukou. V tomto případě představoval 

                                                 
3
 Zakresleno ve schématu vyšetření podle McKenzieho (Nováková et al., 2001 s. 18) 



Bakalářská práce 

 

 

49 

 

míč oporu pro horní končetiny. Při terapii byla aplikována reflexní stimulace dle Vojty, tlakem 

na hrudní zónu v modelu reflexního otáčení I.  

Pro opakování terapie bez terapeuta byla pacientka zainstruována k nácviku bráničního 

dýchání a kaudálnímu stažení dolní hrudní apertury. Dále ke cvičení v čtyři a půl měsíční poloze. 

Cvičení bylo prováděno dvakrát denně po patnácti minutách. Pro ovlivnění postury, během 

aktivit všedního dne, byla pacientka edukována o správném držení těla během stoje a sedu. 

 

4.4 Vyšetření 2 

Stoj: 

 Romberg I., II. bez problémů, III.  

 Trendelenburgova zkouška negativní, 

 stoj na špičkách zvládá, 

 ve stoji na patách se zhoršenou stabilitou, 

 plochonoží více vlevo, 

 genua vara, 

 zešikmení pánve (vpravo výš), 

 lehké zvýšené napětí paravertebrálních svalů, 

 patrná vyrovnaná aktivita aktivita břišních svalů 

  jizva v podbřišku, nad pravým tříslem a v místě linea alba, 

 oslabení dolních fixátorů lopatek, 

 elevace ramenních kloubů, více vlevo, 

 protrakce hlavy a hypertonus šíjového svalstva. 

 

Dynamické vyšetření trupu: 

 Schober při flexi z 10 cm na15 cm, 

 flexe - hyperflexe v kyčelních kloubech, během pohybu vyzařující bolest do DKK, 

 extenze - provokuje bolest do DKK, 

 lateroflexe - při úklonu bolest v ipsilaterálním SI skloubení, 

 SI -„Spinesine“ bez blokády. 

 

Chůze: 

 nášlap končetiny v zevní rotaci, 
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 patrné odvíjení chodidla od podložky 

 bez podpory holí na „nordic walking.“ 

 

Reflexy: 

 PDK - patelární-nevýbavný 

           reflex achilovy šlachy – nižší 

           medioplantární - nižší, 

 LDK – patelární - nevýbavný 

          reflex achilovy šlachy - nízký 

          medioplantární - nízký, 

 břišní reflexy - nevýbavné. 

 

Čití: 

 PDK - taktilní
4
- 9/10 (horší na laterální straně bérce a lýtka) 

         polohocit- 3/5 (prsty) 

         pohybocit- 4/5 (prsty) 

         vibrační
5
- koleno7, kotník 7, 

 LDK -taktilní-9/10 

          polohocit- 4/5 

          pohybocit- 4/5 

          vibrační- koleno 8, kotník 7. 

 

Napínací manévry: 

 Lassegue-PDK - 80° 

                LDK - 80°, 

 Obrácený Lassegue - bilaterálně negativní, 

 Bragguarde – PDK - 70° 

                       LDK - 70°. 

Svalová síla: 

 flexe kyčle - 5 bilaterálně, 

 extenze kyčle - 5 bilaterálně, 

                                                 
4
 vyšetřeno Semmesovo - Weinsteinovo filamentem 

5
 vyšetřováno ladičkou se stupnicí od 0 do 8 
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 abdukce kyčle - 5 PDK; LDK, 

 addukce kyčle - 5 PDK; LDK, 

 vnitřní rotace - 5 bilaterálně, 

 zevní rotace - 5 bilaterálně, 

 flexe kolene - 5 PDK i LDK, 

 extenze kolene - 5 PDK i LDK, 

 dorsální flexe kotníku - 5 PDK i LDK, 

 plantární flexe kotníku - 5 PDK i LDK, 

 extenze palce - 5 bilaterálně.  

 Mingazziniho jev pro DKK- bez poklesu. 

 

Palpačně: 

 jizva přes linea alba nebolestivá, lehce stažená v horní třetině, 

 jizva v podbřišku volná, ale citlivá, 

 jizva po appendektomii bolestivá, spíše vpravo. 

 

 

Testy dle DNS: 

  test extenze pozitivní, 

 brániční test- latero-laterální pohyb dolní apertury hrudníku, 

                                - pacientka dokáže vůli aktivovat  

 test nitrobřišního tlaku- při aktivaci stále lehce převažuje horní část m. rectus abdominis, 

                                    - je patrné vyváženější rozložení tlaku mezi bránicí, pánevním    

                                      dnem a břišním svalstvem. 
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Propagace bolesti: 

 zakreslena pacientkou
6
. 

 

                       

Subjektivně:  

 VAS- 5 

 pacientka udávala stejnou propagaci bolestí do dolních končetin, 

 bolesti beder ustoupily a charakter bolesti se výrazně změnil, 

 bolest není tak ostrá, ale spíše svíravá a není tak intenzivní. 

 Pacientku nebudí v noci bolest a může se otočit na posteli bez bolesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
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4.5 Zhodnocení terapie 

Doba od prvního vyšetření a zaučení do druhého kontrolního vyšetření byla čtyři týdny. 

Po tuto dobu pacientka cvičila, krom třetího týdne, kdy nebyla schopna kvůli nemoci, dvakrát 

denně patnáct minut. Při kontrolním vyšetření bylo nejvíce patrné výrazné zlepšení propagace    

a VAS hodnocení bolesti.                         

Objektivně se pozitivně projevila Trendelenburgova zkouška na LDK, korekce anteverze 

pánve a hyperlordózy bederní páteře. Rovnoměrná aktivace břišního svalstva, naproti tomu 

uvolnění hypertonu paravertebrálních svalů a uvolnění hrudníku z inspiračního postavení.        

Při vyšetření chůze bylo zřejmé zlepšení při odvíjení plosky od podložky a upravení „kachní 

chůze“. Lassegův napínací manévr se posunul z hranice 70° na 80° bilaterálně a Bragguardova 

zkouška z 50° na 70°.  

S minimálními změnami nebo úplně bez změny vyšlo vyšetření šlachookosticových 

reflexů, čití a svalové síly, krom Mingazziniho jevu, kde při druhém vyšetření nedocházelo 

k poklesu pravé dolní končetiny. 

Zlepšení se projevilo také u srovnání testů dle DNS. Bráničním testem byla prokázaná 

aktivace bráničního dýchání, rozšíření dolních žeber latero-laterálně v závislosti na dechové vlně 

a schopnost udržení hrudníku v expiračním postavení. Vleže na zádech vymizel „syndrom 

rozevřených nůžek“ a při kontrolním testu nitrobřišního tlaku bylo zřejmé vyklenutí celého 

břicha i podbřišku. 

Subjektivně pacientka hodnotila terapii velmi kladně, s výrazným ústupem obtíží. Jako 

hlavní měřítko zlepšení popisovala zejména ústup bolesti, ale také si sama uvědomovala zapojení 

břišních svalů a změnu postury. Jako velký přínos terapie pacientka uvedla vnímání svého těla 

jako takového a postury, kterou dokáže vědomě kontrolovat a korigovat. 
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5 DISKUZE 

Hlavním zaměřením této práce bylo popsat etiopatogenetické vlivy způsobující 

radikulární syndrom dolních končetin a uvést možnosti konzervativní terapie využívané při léčbě 

kořenových syndromů. Při zpracovávání bakalářské práce jsem se pozastavila nad několika 

tvrzeními, metodikami studií nebo samotnými možnostmi terapie, které byli spekulativní nebo 

přinejmenším zamyšlení hodné. Je samozřejmé, že některé z dosavadních poznatků nelze brát 

jako dogma, o kterém nelze diskutovat a kriticky přemýšlet. Každá metoda závisí na konkrétní 

situaci, proto je velmi obtížně je objektivně porovnávat a nemůžeme nikdy plně obsáhnout 

všechny situace, které se mohou vyskytnout v reálné praxi. 

 

Mapy dermatomů se často v různých literaturách liší. Při diagnostice radikulárních 

syndromů jsou důležitým faktorem, který napomáhá zjištění, o který ze syndromů se jedná. 

Dermatom je obvykle definován jako kožní oblast odpovídající jednomu spinálnímu nervu, jsou 

důležitým anatomickým prvkem, hojně využívaným v klinické praxi.  

Problematikou různosti map dermatomů se zabývá studie „An evidence‐based approach 

to human dermatomes“ publikovaná časopisem Clinical Anatomy v roce 2008. Pomocí 

„evidence-based“ technik porovnává čtrnáct odlišných map dermatomů. Cílem práce bylo 

zkonstruovat novou mapu pomocí nejlepších dostupných dat, a to za pomoci odborných 

lékařských ilustrátorů. Byly použity například mapy od Keegana a Garretta (1948), Foestera  

(1936), studie Wolfa et al. (2001) a další. Výsledek přinesl mapu znázorňující dermatomy, které 

jsou v největší shodě pro určitý dorsální nervový kořen u většiny jedinců (Příloha 1). Studie 

nejen ukazuje jejich přesné umístěný na těle, ale také upozorňuje na jejich možné překrývání      

a určitou individuální variabilitu (Lee, McPhee & Stringer, 2008). Zvláště pro diagnostiku, ale 

také terapii využívanou u lumbálních radikulopatií jsou nové a rozsáhlejší poznatky                     

o segmentálních mapách dermatomů velmi důležité a je potřeba o nich vědět a brát na ně ohledy.  

Naproti tomu studie „Do L5 and S1 Nerve Root Compressions Produce Radicular Pain 

in a Dermatomal Pattern?“ Taylor et al., 2013 vydaná časopisem „Spine,“ přichází s výsledky, 

které poukazují na neshodu propagací symptomů radikulopatie s mapou určitého dermatomu. 

Studie pracovala s 98 pacienty s diagnostikovanou kompresí L5 a s 83 s kompresí S1 nervového 

kořenu. Došli k závěru, že pacientova výpověď o lokalizaci bolesti a ostatních symptomů 

kořenových syndromů je nespolehlivý způsob určení anatomického zdroje bolesti v závislosti   

na kompresi nervového kořenu (Taylor, Coxon, Watson & Greenough, 2013). 

 



Bakalářská práce 

 

 

55 

 

McKenzie přístup se jeví jako nejrozšířenější metoda při léčbě radikulopatií. Je celá řada 

studií, které se zabývají úspěšností této metody, jako například použitá studie Cubała et al. 

publikovaná roku 2012 časopisem „Medical and Biological Sciences,“ kde jsou výsledky 

účinnosti terapie velmi pozitivní. Také studie Clare et al., 2004 „A systematic review of efficacy 

of McKenzie therapy for spinal pain“ zhodnotila metodu McKenzie, jako velmi úspěšnou, 

především popisuje zlepšení bolesti a spojených obtíží v krátkém čase (méně než tři měsíce). 

Zároveň podotýká fakt insuficienci dlouhodobých výsledků, tudíž nemůže zhodnotit účinek 

terapie delší tří měsíců (Clare, Adams & Maher, 2004).  

 

Dynamická neuromuskulární stabilizace je poměrně nově vyvinutý koncept zaměřující  

se na ovlivnění intraabdominálního tlaku a integrovaného stabilizačního systému. Vyznačuje    

se korelací cviků s ontogenetickým vývojem. U této metody je prozatím absence systematických 

studií hodnotící úspěšnost terapie. Ovšem z konkrétní kazuistiky pacientky popsané v této práci 

vyplývá její úspěšnost. Pacientka byla zaučena cviky metody DNS, které cvičila dvakrát denně 

po patnácti minutách po dobu jednoho měsíce. Při demonstraci výsledků použiji VAS 

hodnocení, kdy pacientka při prvním vyšetření před začátkem terapie uvedla na stupnici            

od 1 do 10 hodnotu 8 a po měsíční terapii zhodnotila bolest číslem 5. Jak jsem zjistila při vedení 

zmíněné pacientky, ale i v další praxi, je pro pacienta obtížné správně pochopit podstatu cvičení 

a zvládnout zkorigovat všechny segmenty těla podle popsané metody. Proto by bylo vhodné 

vyhodnotit výsledky u dvou skupin pacientů s podobnou diagnózou a rozsahem projevů, 

cvičících stejně dlouhou dobu. Jedna skupina by byla cvičena DNS metodou a vedena pravidelně 

terapeutem, na rozdíl od druhé, u které by proběhl nácvik metody, a nadále by pokračovala       

ve cvičení samostatně. 

 

V kapitole 2.6.3 Trupová stabilizace bederní páteře se věnuji zpracování článku 

Kennedyho et al. publikovaného v časopise „Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of 

North America“ v roce 2011. Volně jsem přeložila výraz „core stabilization“ jako trupová 

stabilizace. V článku chybí přesné ukotvení termínu, proto jsem zvolila, a v této části práce 

používala výraz stabilizace trupu. Myslím si, že vyjadřuje nejbližší termín používaný v českém 

jazyce, vysvětlující podstatu termínu uvedeného v dané literatuře. Jako druhou variantu               

a vzájemnou propojenost bych použila hluboký stabilizační systém páteře (HSSP), o kterém      

se zmiňuji v níže uvedené studii Arora et al., (2012). Tato studie obsahuje jak termín hluboký 
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stabilizační systém, tak stabilizace bederní páteře nebo můžeme použít pojem stabilizace trupu. 

Z obou studií vyplývá, že myšlenka je stejná, jen s trochu rozdílným popisem. 

Součástí kapitoly konzervativní terapie bylo i již zmíněné zpracování článku „The Role 

of Core Stablization in Lumbosacral Radiculopathy“ Kennedyho et al., 2012. V mé dosavadní 

praxi jsem se s cviky použitými v této studii při terapii nesetkala a s principem cvičení se příliš 

neztotožňuji, ačkoliv nepopírám jeho využití a pozitivní vliv, který byl ve jmenovaném článku 

popsán. Cviky, které byly uvedeny jako „The beginner level excersice,“tedy cvičení určené     

pro začátečníky, například „stranový most“ je podle mého názoru velmi těžký na provedení         

i pro osoby bez radikulárního syndromu.  

Cvičení na posílení hlubokého stabilizačního systému je popisováno v různých studiích 

odlišně. Termín „core stabilization“ se vyskytuje v mnoho článcích, vždy však v jiném 

provedení, jako je například u studie Kennedyho et al., (2012); Standaert et al., (2011); Inani     

et al., (2013). Cílem práce však bylo navrhnout různé možnosti, proto jsem zmínila jen studie 

věnující se přímo stabilizaci trupu v závislosti na radikulárním syndromu dolních končetin. Spíše 

jsem preferovala různorodost druhů konzervativní terapie a zvažovala dostupnost v České 

republice.  

Porovnání výsledků, „VAS,“ stabilizace páteře a Mckennzie metody se věnuje studie 

publikovaná roku 2012 časopisem European Journal of Experimental Biology. Studie se provádí 

na třiceti členné skupině, ve věku 25-50 let, rozdělené rovnoměrně na dvě podskupiny. U první 

skupiny je využita McKenzie terapie a u druhé cvičení stabilizace páteře. McKenzie zahrnuje jen 

extenční prvky jako je leh na břiše v extenzi, aktivní extenze v supinační poloze nebo extenze    

ve stoji. Stabilizace páteře je v této studii složena z 5 cviků, například anterio-posteriorní klopení 

pánve, vtahování pupíku k páteři nebo zvedání dolní končetiny do extenze, vleže na břiše,         

po aktivaci břišních svalů a hýždí ( Arora, Arora, Singh & Kaur, 2012). 

Cvičení probíhalo čtyři týdny s tím, že před začátkem a po ukončení terapie bylo 

vyšetření. Z výsledků vyplývá, že obě metody jsou účinné v léčbě bolesti a je individuální 

volbou, která terapie bude zvolena. Bylo však zjištěno, že stabilizace páteře je účinnější             

při redukci bolesti (Arora el at., 2012). 

 

SM - systém je další z popisovaných možností konzervativní terapie v této práci. V celé 

podkapitole čerpám bohužel jen z jedné publikace „Zdravá záda“ Smíšek et al., vydané v lednu 

2013, jiné články či studie se tématu prozatím nevěnovaly. Koncept jsem zvolila po zjištění 

kladných referencích od pacientů, se kterými jsem se potkala v průběhu odborných praxí. 
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Z jejich zkušeností je tedy patrný pozitivní výsledek, ale bez příslušných studií se nedá potvrdit, 

ani vyvrátit. Fyziologický podklad metodiky SM - systému mne pro volbu této terapie zcela 

nepřesvědčil, ale jak jsem již podotkla, uživatelé tohoto konceptu (ti, se kterými jsem se setkala) 

se k němu staví velmi pozitivně a sami na sobě cítí zlepšení jejich obtíží. To dokazuje i text 

Moučkové, (2012): „Asi před půl rokem se u klienta objevily značné bolesti zad, které 

vystřelovaly až do nohy. Už čtyři měsíce cvičí SM systém 2x týdně a 1x týdně chodí na masáž. 

Stav jeho zad se značně zlepšil. Během prvního měsíce odezněla bolest z nohy a z velké části        

i bolesti v zádech, které postupně zcela zmizely“ 

(http://www.phoenixcasopis.cz/2012/article/1459-sm-system.html). 

 

Jako velký přínos nejen pro mou práci bych hodnotila studii srovnávající výsledky DNS 

metody s terapií dle Robina McKenzieho. Zatím práce tohoto typu není provedena, ale myslím, 

že zajímavé by bylo porovnat úspěšnost během časového intervalu. Studiemi Cubała et al., 

(2012) a Clare et al., (2004) je prokázán vysoký vliv terapie na ústup obtíží v krátkém čase.      

Ze zjištěných informací a podkladů dynamické neuromuskulární stabilizace by se dalo 

předpokládat, že právě tato metoda bude náročnější na formu cvičení a samotné zapojení 

integrovaného stabilizačního systému a aktivaci bráničního dýchání. Ovšem při zvládnutí terapie 

dochází k nabytí schopností jako je správný posturální dechový stereotyp, globální svalová 

souhra nebo korekce nastavení trupu. To vše je významné při stabilizaci segmentů páteře. Proto 

se dá koncept využít nejen jako sekundární léčba obtíží, ale také prevence mnoha rizik vzniku 

radikulopatie.  

  

Popsané metody konzervativní terapie v této práci jsou z velké části založené na empirii. 

Proto je zde možnost zhodnocení objektivizace výsledků terapií dle evidence based medicine 

velmi obtížná, až nemožná. K problematice objektivního zhodnocení rehabilitačních postupů se 

vyjadřuje Kubíček, (2010) s. 189 a s. 194 „Obor rehabilitace a fyzikálního lékařství je 

z historického hlediska založen na praxi“ a „přes veškerou snahu u velké části 

fyzioterapeutických přístupů není možné důkazy podle kritérií evidence based medicine doložit.“ 

 

 

http://www.phoenixcasopis.cz/2012/article/1459-sm-system.html-
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo shrnout problematiku lumbální radikulopatie, popsat 

etiopatogenetické vlivy způsobující kořenové syndromy dolních končetin, navrhnout možnosti 

konzervativní terapie a tu demonstrovat v kazuistice pacienta. Dané cíle se podařilo naplnit. 

Výsledkem práce je soubor informací, které byly čerpány z české i zahraniční literatury. 

Poznatky o příčinách vzniku kořenových syndromů byly sumarizovány z různorodých zdrojů 

tak, aby tvořily ucelený souhrn. Navržené možnosti konzervativní terapie vycházejí již z dříve 

zjištěných poznatků a jsou doplněny o výsledky z kazuistiky. Úspěšnost terapie byla porovnána 

jen mezi vybranými terapeutickými koncepty z důvodu nedostatku literatury. Jako pozitivně 

působící terapie se ukazuje McKenzieho metoda, trakce a techniky měkkých tkání. Z kazuistiky 

vyplývá úspěšnost Dynamické neuromuskulární stabilizace, ovšem u této diagnózy není 

podložena souvisejícími studiemi. Kazuistika byla zpracována jen u jednoho pacienta, proto jsem 

zvolila jeden druh terapie a zkoumala, zda bude úspěšný, místo hodnocení jednotlivých terapií 

zmíněných v této práci. 

Tato rešerše poukazuje na variabilitu etiopatogenetických vlivů, způsobujících 

radikulopatii dolních končetin a navrhuje možnost konzervativně vedené terapie. Text může 

sloužit jako základ diplomové práci, která by se mohla věnovat úspěšnosti a porovnání 

konzervativních terapií, zkoumaných na početnějším vzorku pacientů. 
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PŘÍLOHY 

 

 

Příloha 1- mapa dermatomů (Lee et al., 2008 s. 371) 


